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  پيشگفتار
 

ــالمي را   ــوري اس ــت مجه ــوس دول ــاه ميكون ــتم "دادگ سيس
تـرين حـد     پسـت "ي ناميد آه مقامـات آن در        1"آار  جنايت
هـاي    ترور ميكونوس يكـي از منونـه      . آنند   عمل مي  2"اخالق
گزارش اين جنايـت    . است" آار  سيستم جنايت "آرد اين     عمل
" هنوز در برلن قاضي هست، ترور و دادگاه ميكونوس       "در  

اسناد حاضر، خبشي از مدارك اثبات اين مـدعا         . داده شد 
سيسـتم  "است و بيش از آن نشـان دهنـدة سـاختار ايـن             

هدف ما از انتشار اين آتاب دادن تصـويري         ". آار  نايتج
از اين سيستم بر اساس اسناد ارائه شـده بـه دادگـاه            

 .ميكونوس است
اند خمفـي   هيچ يك از مدارآي آه در اين آتاب ارائه شده        

جـا    ايـن مـدارك بـه دادگـاه ارائـه و در آن            . نبودند
خوانده شدند و در زمان خود هـر آسـي آـه در دادگـاه             

شك علين شـدن   بي. ها را بشنود    توانست آن   يافت مي   ميحضور  
هـاي تـرية بسـياري از ايـن          و انتشار مدارك خمفي، گوشه    
 .ماجرا را روشن خواهد آرد

 :چند نكته
ها   شكل صفحه، نوع حروف، فاصله    ( متامي مشخصات منت     -

اند تا آيفيت و نوع اسناد        به دقت حفظ شده   ) و غريه 
 .نشان داده شوند

گذاشـته شـده    ] قالب[ منت اضافه شده در       هر چه به   -
 .است

                                                                 
 در شعبة يك 1997 آوريل 10 حكم شفاهي قراات شده در 1

 هنوز در برلن قاضي هست، ترور ⇐دادگاه عايل جنايي برلن 
ونوس؛  پاينده، مهران و خداقلي، عباس و و دادگاه ميك

آملان /؛ اسن1999/1379نوذري محيد؛ چاپ دوم؛ نشر نيما؛ 
 .189صفحة 

 منت آملاني حكم دادگاه ميكونوس با پيشگفتار ⇐جا و   مهان2
هاي  هانس يواخيم اريگ؛ چاپ دوم؛ آرشيو اسناد و پژوهش

؛  برلن و آانون پناهندگان سياسي ايران در برلني-ايران
 .378؛ برلن صفحة 1999
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 در چند مورد از ذآر اسامي افـرادي آـه بـدون             -
ارتباط با سيستم ترور مطرح شده بودنـد خـودداري          

 .شد
 : مهه جا نام ادارات زير به شكل خمفف ذآر شدند-

 فـدرال ] آملـان [ادارة حفاظت از قـانون اساسـي        
Bundesamt fuer Verfassungsschutzاطالعات داخلي آملـان   مساول 

 :BfV) فا. اف. ب( ، 
 حفاظــت از قــانون اساســي ايــاليت مســاول  ادارة

 ، )فا. اف. ال (LfV: اطالعات اياليت
ــاتي  ــدمات اطالع ــان[خ ــدرال ]آمل  Bundesnachrichtendinst ف

 و .) د. ان. ب (BND: مساول اطالعات خارجي آملان
: Bundeskriminalamt  ،BKAفـدرال   ] آملـان [پليس جنـايي    

 .).آ. آا. ب(
هاي زبـان اداري       منت ترمجه شده داراي متامي ويژگي      -

منت بازجويي ابوالقاسم مصباحي به     . و حقوقي نيست  
در ترمجة اين منت نيز سعي      . زبان آملاني موجود بود   

 .نشد آه زبان ترمجه شبيه زبان خود وي باشد
از جمموعة اسناد چاپ شده در اين آتـاب، گـزارش اداري           

BfV            گزارش گروه آار ايران و قـرار بازداشـت فالحيـان ،
 .اند قبال به طور پراآنده به چاپ رسيده

از آن رو آه هيچ يك از ما در امور حقوقي ختصص نـدارمي          
ممكن است در ترمجة بعضي از نكات حقوقي دچار لغزش شـده          

 .باشيم
با تشكر از دوستاني آه در اجنام اين آار ما را يـاري          

ها و  ه هانس يواخيم اريگ آه با راهنمايي      آردند به ويژ  
 .انسانيت ارزمشندش مشوق ما بود



 
 
 

 مقدمه
 
 

. يـي مـدرك بـود       حكم دادگاه ميكونوس مبتين بـر جمموعـه       
وقفة  هاي بي  تقريبا ارائه هر سندي به دادگاه حاصل تالش       

افراد بسيار و نتيجة حرآت در البرينـِت پـر پـيچ و خـم             
هـر حـرآيت بايـد      . ملان بود نظام اداري و قضايي دولت آ     

بود آه به نوبة خود ناظر بر      منطبق بر قوانني موجود مي    
ها را از هـم    رابطة ادارات و هنادهاي خمتلف هستند و آن       

به اين دليل در آنار هر سند اصلي تـا        . آند  متمايز مي 
جا آه ممكن بود اسنادي آه نشان دهندة سريي آه منجـر           آن

با ديـدن  . يز آورده شدند  به ارائه آن به دادگاه شد ن      
سابقه و سري جرياني آه هـر سـند را بـه دادگـاه آورد             

دادگاه، دادستاني  (توان با سيستم قضايي آملان        بيشرت مي 
ــال ــيت  )و وآ ــف دول ــش ادارات خمتل ــا  (، نق ــيس ت از پل
و رابطـة  ) هـا و غـريه      خانه  هاي اطالعاتي و وزارت     سازمان

 .ها با هم آشنا شد آن

 وجه آن چنان آـه بسـياري خواسـتند         اين مدارك به هيچ   
هــاي  هــا و يــا بــازي وامنـود آننــد نتيجــة ســند ســازي 

هاي  مهان طور آه مثال در نامه     . هاي اطالعاتي نبود    سازمان
شـود ايـن      ديـده مـي   " گروه آار ايران  "مهراه با گزارش    

گزارش نه فقط براي ارائه به دادگاه و يا اطالع عمـوم          
هاي دادگاه باالخره هم   آوششرغم      هتيه نشده بود بلكه علي    

حكومت آملان حاضر به تآييد مطالب آن در دادگاه نشد و         
. آسي را براي شهادت در مورد آن به دادگـاه نفرسـتاد          

هـا هـم    رغم امهيت اين اسناد حيت جـزا آـوچكي از آن           علي
هاي ايـران     به ويژه حكومت  . مورد توجه جدي قرار نگرفت    

 بـه مبلـغ    آه" پوزيسيونا"و آملان و خبشي از به اصطالح        
از آن بدل شده است، دسـت بـه        " جناحي"رژمي، يا حداقل    

هر آاري زدند تا اين اسناد فراموش شود و هيچ آس بـه          
هــا و ايــن  از ايــن رو آن دولــت. هــا توجــه نكنــد آن
گـريي جـدي و مناسـب از ايـن            از هر نتيجه  " اپوريسيون"

، "وسدادگاه ميكونـ  "زنند؛ هر چه شبيه       اسناد سرباز مي  
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" اسناد دادگـاه ميكونـوس    "و  " حكم دادگاه ميكونوس  "
گريزند تا به دسـت   گذارند و از آن مي      باشد را آنار مي   

آننـد مهـه را    فراموشي سپرده شود و با اين آار سعي مي        
در احالمي شريك آنند آه اگر بـراي مـردم ايـران آبـي             

فرامـوش آـردن ايـن      . دارد" نـاني "هـا     ندارد براي آن  
را " سيستم جنايتكار "ها تنها     م بسنت بر آن   واقعيات وچش 

 3.خبشد دهد و به آن تداوم مي خطر جلوه مي گناه و بي بي

چندين جمموعه سند در اين آتاب به چاپ رسيده است، هـر          
خبش آتاب حاوي يك جمموعه و هر جمموعه حاوي يك سند اصلي         

 .يي و چندين سند حاشيه

بـل از شـروع     هاي پلـيس آملـان ق       شامل دانسته : فصل اول 
 :حتقيقات در مورد ترور ميكونوس

 در  BKAيـي اسـت آـه      اولني سند، يك بررسـي مقايسـه  
 از ترورهـاي ايـران در اروپـا اجنـام           1992تابستان  

برند امشيت باوار وزير مشاور و مهاهنـگ آننـدة          . داد
ــازمان ــت در   س ــاه گف ــان در دادگ ــاتي آمل ــاي اطالع ه

شـت طـرف ايرانـي      مذاآراتي آه در مهني زمان جريان دا      
 .قول داد آه در خاك آملان دست به ترور نزند

دهد آـه چـرا دادسـتاني آـل آملـان             سند دوم نشان مي   
فدرال حتقيق در مـورد تـرور ميكونـوس را بـه عهـده              

 .گرفت
دو يادداشت پليس آملـان در بـارة        : سند سوم و چهارم   

در نامـة   . مذاآراتشان با مقامات اطالعاتي بريتانيا    
هاي اين مقامات در مورد دارابـي         ز دانسته اول خبشي ا  

. آه در اختيار پليس آملان قرار گرفت ذآر شـده اسـت           
نامة بعدي آه چند سال بعد تدوين شد در مـورد نـام             

 .باشد درست اين سازمان مي

هـاي اطالعـاتي      هـاي سـازمان     فصل دوم شامل جمموعة گزارش    
 : آملان

از  حــد اقــل BfV.  اســتBfV گــزارش اداري 1در خبــش 
 اطالعات ايـن سـند و بسـياري اطالعـات           1993ژانوية  

ديگر از مجله آنچه در دو سند تكميلـي مهـني گـزارش             
اين گـزارش پيوسـت     . آمده را نيز در اختيار داشت     

                                                                 
 اين سيستم جنايت آار را مي توان در          ادامة روشن آارآرد   3

فكران و سياستمداران داخل ايـران در         هاي سياسي روشن    قتل
 . ديد1998آخر سال 



1 مقدمه
2

.  بـــود1993ادعانامـــة دادســـتاني در آوريـــل 
هايي هسـتند     هاي تكميلي، مهراه با تقاضانامه      گزارش

در . شـدند هـا بـه دادگـاه         آه منجر بـه ارااة آن     
 سوال  17پايان اين خبش پاسخ اين سازمان به جمموعة         

فهرسـت سؤقصـدها، ترورهـا و       . دادگاه آمـده اسـت    
ها   هاي حزب اهللا در لبنان پيوست اين پاسخ         گريي  گروگان

هـايش در     ابوالقاسم مصـباحي در بـازجويي     . باشد  مي
 :هاي لبنان گفت مورد گروگان گريي

 مشخص شـد آه ايـران      هامي برامي   در چهارچوب فعاليت  "
 هاي شـهروندان  در متامي آدم ربايي

اروپـايي و امريكايي در لبنـان نقــش اصــلي را           
 ها تنها ايادي ايران بودند و گاهي دارد و لبناني

 4". حيت اين هم نبودند
 ارائـه   BfVدر  " گزارش گروه آار ايـران    "در خبش بعد،    

طي آرد  يي را     دادگاه مراحل خمتلف و پيچيده    . شده است 
يي   گوشه. تا سراجنام اين گزارش در دادگاه خوانده شد       

 سند انتخاب و ترمجه شـده نشـان         13از اين مراحل را     
ايـن اسـناد دال بـر خمالفـت حكومـت آملـان             . دهند  مي
) هاي اطالعاتي   وزارت آشور، دفرت مهاهنگ آنندة سازمان     (

با خواندن گزارش است با هدف پنهان آردن واقعيـت و           
ي شاآيان خصوصي و هيأت قضات بـراي افشـاي          آوشش وآال 

 . آن
هـاي     برلن در مورد فعاليت سازمان     LfVگزارش  : خبش سوم 

اطالعاتي ايران در برلن و تقاضايي آه منجر به مطرح          
 بـه   LfVشدن آن در دادگاه گرديـد، مهـراه بـا پاسـخ             

 . دادگاه  سوال29جمموعه 

ختصـاص  فصل سوم به نقش علي فالحيان در ترور ميكونوس ا        
 :يافته است

ــدة     ــگ آنن ــاور و مهاهن ــر مش ــهادت وزي ــش اول، ش خب
هاي اطالعـاتي آملـان در مـورد فالحيـان شـامل              سازمان

تقاضاي وآالي شاآيان خصوصي و قـرار هيـأت قضـات در            
بارة اين شهادت و يادداشت دفرت صدر اعظـم در بـارة            

ايـن يادداشـت را وزيـر       . جريان مذاآره با فالحيـان    
 . صورت به دادگاه ارائه دادمشاور به مهني

خبش دوم تقاضاي وآالي دارابي براي شهادت علي فالحيان         
. باشـد   سند بعدي قرار بازداشت علي فالحيان مـي       . است
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به خالف آنچـه در نشـريات آن زمـان          (اين قرار را    
مهان طور آه از منت سند پيداسـت، دادگـاه          ) نوشته شد 

 . ميكونوس صادر نكرد

 .ابوالقاسم مصباحيفصل چهارم بازجويي 
شامل سه دور بازجويي او و چند نامه از دادستان به           

هـايي اسـت آـه        دادگاه در مورد وي و جمموعـة گـزارش        
هـاي    هاي اطالعاتي آملان در مـورد او طـي سـال            سازمان

شـهادت  . خمتلف داشتند و در اختيار دادگاه گذاشـتند       
ابوالقاسم مصباحي مراحـل خمتلفـي را گذرانـد و بـا            

هاي بسياري رو به رو شد مثال مهانطور          ت و خمالفت  موافق
روشـن اسـت    1997 ژانويـة    30آه از منت سند به تـاريخ        

منايندة دادستاني با شهادت جمدد مصـباحي خمـالف بـود           
 او را براي اداي شـهادت       1997اما دادگاه در فورية     

 . به دادگاه فراخواند
تي و هاي اطالعا   دادگاه به درهم بافتگي و ادغام فعاليت      

واسطة اقتصادي و جتاري فـردي       تروريسيت رژمي با منافع بي    
مقامات رژمي نپرداخت، اما اسنادي آه در اين آتاب چاپ         

هـاي    اند، به ويژه اظهارات ابوالقاسم مصباحي منونه        شده
هاي   مايل و فعاليت -هاي  جتاري      متعددي از ادغام فعاليت   

ل رژمي را    تروريسـيت خمتلـف عوامـ      - ديپلماتيك   -اطالعاتي
جا آه اگر نتوان گفت آه خبشي از هر       تا آن . دهد  نشان مي 

آند  شرآت و هناد ايراني آه در خارج از آشور فعاليت مي        
شـود، بـه    باشد و توسط آن آنرتل مـي       متعلق به واواك مي   

توان گفت آه متامي فعاليت اطالعاتي و تروريسـيت          جرات مي 
 ايران مهراه و با 

هـاي جتـاري و ديپلماتيـك و         اليـت مهكاري و زير پوشش فع    
توجه به اين نكتـه بـراي       . شود  اجنام مي " بشر دوستانه "

 .آار غري قابل چشم پوشي است شناخت سيستم جنايت
هاي يكي از ماموران اطالعاتي       براي منونه، فهرست فعاليت   

هاي خمتلف بنـا بـر        در زمان ) ابوالقاسم مصباحي (ايران  
 :اسناد اين آتاب

 طالعاتي در سفارت فرانسه، مساول خبش ا-
هاي اطالعاتي مجهوري اسـالمي در         مهاهنگ آنندة سازمان   -

 اروپا،
  نفر،40گذاري واواك مهراه با   بنيان-
 مشاور شوراي امنيت ملي زماني آه مسايل اروپـايي          -

 در ميان بود،



1 مقدمه
ــي و    -4 ــور سياس ــات ام ــات و حتقيق ــاول مطالع  مس

ل در وزارت   اسرتاتژيك و سپس مساول امور سـازمان ملـ        
 امور خارجه

 مناينــده ايــران در مــذاآرات در دفــرت ايــران در  -
 ،1984سازمان ملل در ژنو حدود آوريل يا مه 

 منايندة وزارت امور خارجـه بـا مسـت مـدير آـل در               -
 آنفرانس آشورهاي غري متعهد در آوبا،

 منايندة مجهوري اسالمي در آنفرانس سازمان بني املللي         -
  رم، درFAOخوار و بار

 يكي از دو عضو هيات ايراني در آنفرانس خلع سـالح            -
 سازمان ملل در ژنو،

  شرآت در عمليات ترور هادي خرسندي،-
  مرتجم واواك،-
 صدر،  فرستاده خمصوص مخيين براي مالقات با بين-
  مرتجم رمسي در مذاآرات خمتلف مقامات دوليت،-
 هاي هتران،  مدرس در دانشگاه-

اي زير آه در داخل و خـارج از ايـران        ه  و دارندة شرآت  
 :آنند فعاليت مي

 ،MYTAGمنايندگي شرآت امريكايي ميتاگ :  شرآت آفتاب-
  شرآت مهتاب ،-
  شرآت مصباح،-
 با هـدف توليـد روغـن    Sareh Oil Commzany شرآت نفت ساره -

 موتور،
    شرآت ايران توسعه،-
  شرآت پرديس آرا،-
  شرآت صمصام آاال، -
 .راصد، شرآت خدمات و مشاوره اقتصادي شرآت -

تواند بـراي شـناخت       بررسي اسناد دادگاه ميكونوس مي    
 .ياري دهنده باشد" آار سيستم جنايت"

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

هاي  شناسايي: فصل اول
 اوليه

 



 
 
 

 BKA گزارش  -1
 
 

ادارة پلــــــــــيس جنــــــــــايي فــــــــــدرال       
 Meckenheim 15/7/1992هامي   نمك

         33.  ST            
 

  هايي دربارة تروريسم دوليت ايران شناسايي  •

 

 

دربارة ضربه به اپوزيـسيون ايران در نة اروپـا          .1
شـوند      آه به عمليات تروريسيت دوليت ايران مربوط مي       

يـي     يك ارزيابي مقايسـه    ST33در پليس جنايي فدرال     
 .اجنام گرفت

هاي     يي آه داراي شيوه     هاي شناسايي شده      در زير منونه  
 .شوند  عمل مشابه هستند آورده مي

 تعقيب سخنگوي جماهدين خلق در آلـمان.      2

ــاريخ 1. 2 ــك  26/5/90   در ت ــي از درون ي ــه ايران  س
 11 مشـارة    Langgasseواگن گلف ساختمان آوچة النگ          فولكس

در آملـان و در     ) IMSV(در آلن آه مرآز جماهدين خلق       
 زمان سازمان    حال خانة مسكوني رضايي سخنگوي آن         عني

اين افراد بعد از آن آه      . بود را زير نظر گرفتند    
 .اند، فرار آردند متوجه شدند شناخته شده

 SHG-JU 318واگن گلـف سـبز رنـگ مشـارة       اتومبيل، يك فولكس
 .بود
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ــاريخ 2. 2 ــراد 28/5/90   در ت ــل را اف ــن اتومبي   اي
جماهــدين در آوچــة النــگ جمــددا شناســايي ]ســازمان[

 5 .آردند

سرنشينان گلف ذآرشـده طـي يـك تصـادف عمـدي بـا              
ايـن افـراد عبـارت      . اتومبيل رضايـي دستگري شدند   

 :بودند از

 سعيد رياحي 
  هتران1959متولد 

 2531951پاسپورت ايراني مشارة 
 84آدرس هتران خيابان آرميخان پالك

  Azart" هتل آپارت"ن در زمان عمليات ساآ
  دوسلدورف

 و
 رضا فضاايل 

  هتران1957متولد 
 3139578پاسپورت ايراني مشارة 

 در زمان عمليات ساآن در نزد 
 نژاد   م هـ فالحي

  هتران1957متولد 
  33پالك Weselerخيابان وسلر 

 دوسلدورف

توســط " تصــادف"   ريــاحي و فضــاايل بعــد از  3. 2
طـور موقـت بازداشـت        بـه مأموران مرآز پليس آلـن      

 .شدند

                                                                 
بنا بر اطالع واصله، صبح امروز دو تن از تروريسـتهاي             "5

يسيت توسـط وزارت    رژمي ماليان آه به قصد اجنام عمليات ترور       
غربي اعزام شده بودنـد،       رژمي به آملان  ) پليس خمفي (اطالعات  

هـواداران  (توسط اعضاي اجنمن دانشجويان مسلمان ايرانـي        
شناسايي و توسط پلـيس آملـان دسـتگري         ) جماهدين خلق ايران  

اين دو آه سعيد رياحي و رضا فضاايل نام دارند از           . شدند
اي بــه  ومبيــل آرايــهچنــد روز قبــل بــا اســتفاده از ات

شناسايي و تعقيب و مراقبت در اطراف يكي از مراآز اجنمن           
 ...." دانشجويان مسلمان ايراني در شهر آلن مشغول بودند

 1990 مه 28اعالمية دفرت جماهدين خلق ايران 



1 هاي اوليه شناسايي
گلف ياد شده را رياحي به مهراهي فردي بـه نـام            8

ــي در  ــرآت  21/5/90هتران ــلدورف از ش  InterRent در دوس
 .آرايه آرده بودند

 Audi 80 يـك    21/4/90 تـا    12از مهني شرآت، هترانـي از       
 . آرايه آرده بود740AD-JAمشارة 

 :مشخصات آامل هتراني

 تورج هتراني
  هتران1958 متولد 

 84هتران، خيابان آرميخان، پالك : آدرس
 2754080داراي پاسپورت ايراني مشارة 

 از سفارت آلــمان در      19/3/90رياحي در تاريخ     4. 2
 ويـزا گرفـت و در       15/5/90 تـا    1/4/90هتران بـراي    

 . متديد آرد31/5/90 ويزايش را تا 15/5/90

ران  از سفارت آملـان در هتـ       25/4/90فضاايل در تاريخ    
 . ويزا گرفت26/7/90 تا 27/4/90از 

ــه در   ــت آ ــاايل گف ــاه 16/5/90فض ــق فرودگ  از طري
 30/5/90فرانكفورت وارد آملان شـده و قصـد دارد در         

 .به ايران باز گردد
 هفته پيش وارد آملان شده، او هم        6" رياحي تقريبا 

 . آملان را ترك آند30/5/90تصميم دارد در 

 . پيدا شدها هاي بازگشت نزد آن  بليط

 هــر دو گفتنــد آــه تــاجر ايرانــي هســتند و  5. 2
انـد و       هاي آرد آمـده     براي بازديد آارخانه  " عمدتا

نـژاد      رابطشان در دوسلدورف فرد ذآـر شـده، فالحـي         
. باشد آه براي رياحي در هتل اطاق گرفتـه اسـت              مي

" Industrie Zroductsحمصـوالت صـنعيت   "شرآت " مدير"نژاد   فالحي
 .باشد  ورف ميدر دوسلد

هاي رابط اين نتيـجه بـه          با حتقيق در مـورد شـرآت    
 دسـت آمد آه رياحي و فضاايل مهراه 

نژاد در مذآرات جتاري حضور داشتـند امـا بـه              فالحي
 .علت مشكل زبان در گفتگوها شرآت نكردند
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هاي مذاآره گفتنـد آـه ايـن دو نفـر از سـوي                  طرف
ها از حضور ايـن       آن. اند    هاي آملاني دعوت نشده       شرآت

هـا هـيچ رابطـة          دو متـعجب بودند زيرا اين شـرآت      
 .مستقيمي با ايران ندارند

آنـد آـه        اين مساله حدس ما را به يقيـن نزديك مي        
 . ها فقط براي پوشش بوده است  حضور در اين مالقات

 9/3/90دهــد در   بررســي تقاضــاي ويزاهــا نشــان مــي
رات و واردات هــايي از ســوي شــرآت صــاد  دعوتنامــه

 Firma Zasific Im- und Exzort" پاسيفيك با مساولــيت مــحدود"

GmbH    خيابـان ماوبيس Maubisstrasse    دوسـلدورف  8 پـالك ،-
 براي رياحي و فضاايل بـه سـفارت         Duesseldorf-Kaarstآارست  

به عنـوان دليـل، مـذاآرات       . آملان ارائه شده است   
 .مهم تـجاري در آملان ذآر شده است

هاي ديگر آملاني       هايي با شرآت      وسط اين شرآت مالقات   ت
هـا شـرآت      تنظيم شده بود آه رياحي و فضاايل در آن        

 .آردند

مهچنان آه گفته شد به احتمال قريب بـه يقـني ايـن             
 .اند  ها فقط پوشش بوده  مالقات

هـا اهتـام      در بازجويي مأموران مرآز پليس آلـن آن       
 داشتند تصادفا   رفتار مشكوك را رد آردند و اظهار      

هـا    آن. انـد     در نزديكي خانـة رضـايي توقـف آـرده         
نتوانستند داليل روشنـي براي چنـد بـار توقـف در           

 .نزديكي خانة رضايي ارائه دهند

اتومبـــيل (واگــن گلــف    بــراي آرايــة فــولكس 6. 2
 84رياحي آدرس هتران خيابان آرميخان پـالك        ) عمليات

يـــن شــرآت را داده اســت ماننــد هترانــي آــه از مه
 . آرايه آرده بودAudi 80اتومبيل 

هاي خـدمت عـاملني احتمـايل سؤقصـد سـوايس               پاسپورت
 . بودند80داراي آدرس هتران خيابان آرميخان پالك 

بر اساس حتقيقات اداري، ساختمان خيابـان آرميخـان         
.  يك ساختمان چند طبقه متعلق به دولت است        84پالك  

ريد مواد پالسـتيك    در اين ساختمان يك مرآز دوليت خ      
در ساختمان چند طبقة خيابان     . از خارج قرار دارد   

 دفتـرهاي چنـد سـازمان نزديـك بـه          80آرميخان پالك 
دولت قرار دارند آه سؤقصـدهاي تروريستــي عليـه          



2 هاي اوليه شناسايي
. آننـد     ريزي و اجـرا مـي         دشـمنان رژمي را برنامه   0

جا يك مؤسسة دانشـجويي       شود آن   براي پوشش وامنود مي   
 .است

 اطـالع داده اسـت      29/8/1990امللل وين در        ـنپليس بي 
هـا    آه مدارآي در اختيـار دارد آـه بـر اسـاس آن            

وزارت " متعلق بـه     84ساختمان خيابان آرميخان پالك     
 .باشد  مي" اطالعات

نكات مشابه در تـرور دآـرت قـامسلو و دو نفـر             .      3
 و هتديـد رضـايي در       13/7/89ديگر در وين در تاريخ      

 .28/5/90آلن در

 براساس اطالعات آسب شده توسط مقامـات حتقيـق          1. 3
ها قبل از       ، ايراني "قتل آردها در وين   " اتريش در   

اجراي ترور بارها بـراي آمـادگي بـه مــحل سـفر             
 .آردند

 . بود1988اولني سفر اثبات شده در دسامرب  
 پاسپورت رياحي دستگيـر شده در تاريخ       15در صفحة   

 15/12/1988د به اتـريش در     در آلن، مهر ورو    28/5/90
 .وجود دارد
 و مصطفي حاجي آه - در عمليات زمخي شد-صحرارودي 

هستند در " قتل آردها در وين" از جرگة جمرمني 
 .اند   در اتريش بوده22/12/88تاريخ 

ارتباط بني تدارآات ترور وين و اقامـت ريـاحي در           
 در اتريش تا به حال نتوانسته ثابت        1988دسامـبـر  

 .شود

هاي سازمان جماهدين در اين باره مهم است آـه              گفته
يك . در ترورهاي دولت ايران تقسيم آار وجود دارد       

تـيم  "مساول تدارآات و يـك      " آوري اطالعات   تيم مجع "
 .مأمور اجرا است" عملياتي

تـيم  "توان نتيجه گرفت آه رياحي احتمـاال عضـو              مي
 .است" آوري اطالعات مجع

و مهچنني عامليـن   " ردها در وين  ترور آ " عاملني   2. 3
 در ســوايس بــدون اســتثنا 23/5/90تــرور رجــوي در 

هـاي مأموريـت و ديپلماتيـك دولـت             داراي پاسپورت 
دســتگري شــدگان درآلــن داراي   . ايــران بودنــد 
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ايـن تغييــر شـيوة      . بودنـد " عـادي "هاي      پاسپورت
توان توضـيح داد آـه بـر اسـاس              عمليات را چنني مي   

 در  1989 امنيتـي اتريش پس از ترور       اطالعات ادارات 
 در ســوايس 23/5/90ويــن و مـــخصوصا پــس از تــرور 

هاي ايراني شديدتر       هاي مأموران و ديپلمات       پاسپورت
 .شدند  آنتـرل مي

هـا بـا        مدت آوتاهي پس از اين اقدام، سفر ايراني       
 .هاي هويت به شدت آم شد  اين گونه ورقه

هـاي عـادي        ا پاسـپورت  ها ب     در مهني زمان سفر ايراني    
هاي مأموريـت       سفر افراد داراي پاسپورت   . باال گرفت 

و ديپلماتيك به اتريش از طريق آلـمان، فرودگـاه         
 .فرانكفورت زياد شد

هـا،    شود آه دولت ايران به شـدت آـنرتل            حدس زده مي  
تـوان توضـيح        بر مهني اساس مـي    . العمل نشان داد      عكس

هاي مأموريـت و        پورتداد چرا عاملني آلن داراي پاس     
ديپلماتيك نبودند عالوه بر آن آوشش شده اسـت بـا           

ها پوشش دست و پا       به اصطالح تـماس تـجاري براي آن     
 .آنند

 آوپـت  28/5/90نكات مشابه ترور آاظم رجوي در     .      4
Cozzet - در آلن28/5/90 سويس و هتديد رضايي در . 

بيـل   اتومبيل عمليات در سـوايس ماننـد اتوم        1. 4
 .يي بود واگن گلف آرايه  عمليات در آلن يك فولكس

 3 اتومبيـــل از جــــمله 5در ســـوايس مــــجموعا 
 205 و يـك پـژو       190واگن گلف، يك مرسدس بنز          فولكس

آوپـت  -در مسيــر هـر روزة ژنـو       . آرايه شده بـود   
 بار ثبـت    8ها      رجوي، سرعت غيـرمـجاز اين اتومبيل    

قبـل از تـرور     بايد فرض آرد آه قرباني      . شده بود 
 .زير نظر گرفته شده بود

 معلوم شده است آه در سوايس مهچون در اتـريش           2. 4
 در  13/7/1989قتل دآرت قامسلو و ديگران در تـاريخ         (

قاتلني در هتـل بـراي روزهـاي متعـدد اطـاق            ) وين
ها را قبـل از پايـان           اما هتل . اجاره آرده بودند  

د متعددي  طور هم زمان افرا     اگر به . مدت ترك آردند  
هـاي خمتلـف اسـتفاده          در حمل حاضـر بودنـد از هتـل        

 . آردند  مي
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در بازرسي اطاق رضا فضاايل در دوسلدورف آـه در          2

از "آلن دستگري شد در يك آيف، يادداشـيت بـا آدرس            
و يــك يادداشــت ديگــر بــا آدرس هتــل " پورشــفيعي

 .  پيدا شدResidence Veyrier - Saleve"  سالو-رزيدنس وايره "

 اساس اظهارات فضاايل اين آيف نه بـه او بلكـه            بر
به شخصي به نام فرزين اخوت تعلق دارد آـه بايـد            

 .از نـمايندگان دولت ايران باشد

ادارات سوايس در ارتباط با ترور رجوي براي حمسـن          
اين فـرد از    . پورشفيعي قرار بازداشت صادر آردند    

 Residence du" رزيـدنس دو سـالو  " در هتل 19/4/90 تا 18
Saleve در وايره Veyrier )اقامت داشت) نزديك ژنو . 

 با مهراه داشتـن آليـد، هتـل        19/4/90پورشفيعي در   
را ترك آرد و پول نقدش را در گاوصندوق هتـل جـا             

چند روز بعد، پورشفيعي از آملان تلفين بـه         . گذاشت
آارآنان هتل اظهار داشت آه اطـاقش را ديگـر الزم           

 را بـرايش بفرسـتند و او        ندارد و خواهش آرد پول    
وقيت بـه او گفتـه شـد        . آليد را پس خواهد فرستاد    

شخصا بايد حاضـر شـود، تلفـن را         ] براي اين آار  [
 . قطع آرد

 .بعد از آن ديگر پورشفيعي در هتل ديده نشد

 در  1987از اين گذشته معلوم شد پورشـفيعي ژوايـه          
خلبـان  . اقامت داشـته اسـت    " Edelweissوايس      ادل"هتل  

ها ترور شد در مهيــن تـاريخ در             طاليب آه بعد      راديم
  .اين هتل اقامت داشت

بنا بر نظر مقامـات حتقيـق سـوايس پورشـفيعي يـك             
است آـه بـا توجـه بـه سـفرهاي           " شناسايي آننده "

اش حمل را شناسايي آـرده و مسـاول             متعدد ثابت شده  
 .احتمايل راهنمايي ديگران است

يافتـه شـده در     بر اسـاس ايـن ارزيـابي، مـدارك          
بـه احتمـال    . آنند    اي پيدا مي      دوسلدورف امهيت ويژه  

زميـنة يك ترور       زياد در آلن مسالة شناسايي و پيش      
 .ريزي شده بوده است  برنامه

 

 نكات مشابه ديگر در سؤقصدهاي سوايس و اتريش.      5
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/ اتــريش و آوپــت /    در هــر دو تــرور ويــن 1. 5
 . بال به سر داشتـند  ه بيسهاي سيا  سوايس جمرمان آاله

يــك شــاهد ديــده اســت آــه بعــد از متوقــف آــردن 
بـال      اتومبـيل رجوي، يكي از قاتالن بـا آـاله بـيس          

دومي بعد  . پياده شد و به سوي اتومبيل رجوي دويد       
از اين آه متوجه شد آاله به سر نـدارد بازگشـت و             
آاله به سر گذارد و به سوي اتومبيل رجـوي رفـت و             

 .يـراندازي آردندبه رجوي ت

آند آه به سـر       مشاهدات شاهد اين حدس را تقويت مي      
اين آه به سر داشنت آاله      . داشنت آاله معين خاصي دارد    

شايد يـك انگيـزة     . چه معين دارد، هنوز روشن نيست     
 ).عمامة سياه(آند  مذهيب را پنهان مي

دربارة اين فرضيه بايد گفت آه در مذهب شيعه بـه           
ياه فقط بـراي فرزنـدان مسـتقيم        سر داشنت عمامة س   
رسد آه عامليـن       بعيد به نظر مي   . مـحمد مـجاز است  

 .ترورهاي وين و آوپت از خانوادة پيغمرب باشند

 

هاي احتمايل ديگر سازمان امنيت ايـران           فعاليت.      6
 اند  عليه اپوزيسيون در اروپا آه تاآنون روشن شده

اس اتومبيل حسـني     دو نفر ناشن   14/3/90   در تاريخ      1. 6
را در  " مريعابديين عضو سازمانً مبارزان ايران آزاد     

ترآيه متوقف آردند   -راه فرودگاه آتاترك استامبول   
دو نفـر مهـراه     . و بالفاصله به سوي آن آتش گشودند      

او سالمت ماندند اما حسني مريعابديين به شدت جمروح و          
او بعـد از مـداوا در       . به بيمارستان منتقـل شـد     

 توسط شـرآت هواپيمـايي عـراق بـه بغـداد            25/5/90
 .پرواز آرد

 .اند جمرمني هنوز شناخته نشده

اش درنيهاشام    در خانه2/4/90   آرميي حممد حممدزاده     2. 6
Nyhaesham            سواد با مججمة شكسـته، مـرده در وان محـام 

توان تروريسـت دولـيت را          در اين باره مني   . پيدا شد 
 .از نظر دور داشت
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 نفـرة   14 چند سال پيش با يـك گـروه          حممدزاده آه 
يي نزد      آرد براي مداوا به سواد آمده بود، پرونده       

 .پليس نداشت

 دال بر ترور سياسـي ايـن اسـت آـه در               تنها نكته 
خانة وي يك پوسرت بزرگ آه او را با قـامسلو نشـان             

در بازديد قامسلو از سواد ايـن       . داد وجود داشت      مي
شود حممـدزاده از        ه مي حدس زد . عكس را گرفته بودند   

سوي سازمان امنيت ايران به قتل رسيده است زيـرا          
تصور آردند آه او از نزديكان      ) به خاطر اين عكس   (

او نزد ديگران خود را از افراد مورد        . قامسلو است 
 .آرد  اعتماد قامسلو قلمداد مي

 يـك ايرانـي بـه نـام امـني           10/5/90    در تاريخ       3. 6
سـازمان  "ي يكـي از اعضـاي       منتظر بايد حسـني زهـر     

در پاريس را حتـت نظـر       " چريكهاي فدايي خلق ايران   
گـرفته باشد، اين مـورد مهچـون مـورد آلـن بايـد             

منتظـر بايـد از     . موضوع تدارك ترور بـوده باشـد      
 .آلـمان به فرانسه رفته باشد

هاي امنيـت سـواد             بر اساس اطالعات سازمان    4. 6
 -دمكـرات آردسـتان   بايد يكي از اعضاي رهربي حـزب        

 توسط سازمان امنيت ايران آشـته       1990ايران درژوان 
 .شده باشد

اين فرد حسن رستگار معروف به مالحسن بود آه گاهي          
 ايـران   -نزد امري قاضي عضو حزب دمكـرات آردسـتان        

 .اقامت داشت

بعد از آن   . ها متوجه شدند خانه حتت نظر است          مهسايه
فاصله بـه هلنـد     آه رستگار به اين امر پي برد بال       

 .ايراني ناشناس هم ناپديد شد. يا آملان رفت

    در چهــارچوب عمليــات تعقيــب و مراقبــت،  5. 6
ريزي      آه بعدها در رابطه با برنامه      29/7/90پور      حسن

ترور تاجر سعودي از سـواد اخـراج شـد در نزديـك             
تـراس      خانة امري قاضي واقع در منطقـة مسـكوني واس         

Vasterasــل    آيل110 در ــا اتومبي ــتكهلم ب ـــري اس ومت
 .اش شناسايي شد  شخصي

پـور بـا        در اين آنرتل مهچـنني معلـوم شـد آـه حسـن            
اش، يك فـورد اسـكورت سـفيد رنـگ،              اتومبيل شـخصي 
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سفارت و ادارات وابسته به دولت عربسـتان سـعودي          
را زير نظر داشته و اتومبيل ديپلمـات سـعودي را           

 .آرده است  تعقيب مي

أموران امنييت سواد اطالعاتي مبنــي      در اين زمان م   
ريزي يك تـرور از سـوي سـازمان امنيـت               بر برنامه 

ايران عليه يـك ديپلمـات سـعودي بـه دسـت آورده             
 .بودند

 آـه در وزارت جتـارت       6فردي به نام حسن پورزمـاني     
پـور در        بـه حسـن    29/7/90ايران اشـتغال داشـت از       

 .آرد  تعقيب و مراقبت آمك مي

 و  Gholimi دو ايراني ديگـر، غليمـي        2/8/90در تاريخ   
هاي ديپلماتيك داشـتند وارد         نيا آه پاسپورت    رشيدي

 .سواد شدند

-Hit" گـروه ضـربت   "اين دو نفر احتماال متعلـق بـه         
Kommandoاند   بوده. 

هـا منتظـر      از طريق آنرتل تلفن معلـوم شـد آـه آن          
 .الزم براي عمليات هستـند" جتهيزات"

سازي در تاريخ       ه در اين آماده   آنند    متام افراد شرآت  
 . از سواد اخراج شدند4/8/90

 - مهسر امري قاضي عضـو حـزب دمكـرات آردسـتان              6. 6
مبب در  .  توسط يك مبب پسيت به قتل رسيد       6/9/90ايران  

 .تراس قرار داشت  اش واقع در واس  صندوق پسيت خانه

او بـه   . امريقاضي فرد مورد اعتماد قاســملو بـود       
هاي شخصي بايد حـزب دمكـرات آردسـتان           هيعلت آوتا 

حزب  "1990آرد در نتيجه در آوريل         ايران را ترك مي   
 .را بنا هناد" استقالل آردستان

هـاي      سـازمان . پروندة حتقيقات هنوز بسته نشده است     
امنييت سواد اين سواظن را هم دارند آه قاضي خـود           

 .مساول مرگ زنش است

                                                                 
هاي مصـباحي روشـن شـد آـه ايـن فـرد                در جريان بازجويي   6

 .عبدالرمحان بين هامشي است
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" درفـش آزادي  "زمان   دبري دوم سا   23/10/90 در   7. 6
 در پاريس به وجود آمـد و بـراي بازسـازي            1986آه  

آنـد بـا شـليك چنـدين            دمكراسي در ايران آوشش مي    
قرباني زمان وقوع قتل در     . گلوله به سرش آشته شد    

اش واقع در حملة پانزدهم پاريس          مدخل ساختمان خانه  
هايي از يك اسلحة         پوآه فشنگ و قسمت    8در حمل   . بود

.  ميليمتـري پيدا شد   7ر65توماتيك آاليبـر   آمري ا 
اسلحه به صـدا    . اسلحه حني آخرين شليك ترآيده است     

 .آن جمهز بوده است  خفه

 30بر اساس اظهارات يك شاهد قاتل يك مـرد حـدود            
مرت قد با جاي زخم در ناحية صـورت            سانيت 180ساله،  

 .بوده است

نگ يك شاهد ديگر مهني فرد را قبل از ترور در پارآي          
 .زيرزميين ديده بود

هاي امنييت فرانسه نشان ميدهند آـه           حتقيقات سازمان 
 .قرباني قبل از ترور حتت نظر بوده است

دستور مراقبت بايد از سـوي عضـو سـازمان امنيـت            
 :ايران 

 اصغر رضاايان   علي
 ايران/  شـميـران6/8/1947متولد 

 .صادر شده باشد

 .ه استعليه اين فرد قرار بازداشت صادر شد

 .جمرم هنوز شناخته نشده است

هاي امنـييت فرانسـه         با توجه به نوع ترور، سازمان     
 .دهند آن را به تروريسم دوليت ايران نسبت مي

هنضــت " مــدير دفــرت اجرايــي 18/4/91   در تــاريخ 8. 6
عبـدالرمحن برومنـد در مـدخل       " مقاومت ملي ايـران   

  ضـربة  5 پـاريس بـا      7ساختمان مسكونيش در منطقة     
 .چاقو توسط افراد ناشناس آشته شد

وي از نزديكان مورد اعتماد شاپور بـختيار بود و         
 .آمي قبل از مرگ با شاپور خبتيار مالقات آرده بود

 .جمرم هنوز شناخته نشده است
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 وي    وزير شـاه و منشـي             شاپور خبتيار آخرين خنست       9. 6
هر .  در خانة مسكونيش آشته پيدا شدند      6/8/1991در  

 .هاي چاقو به قتل رسيده بودند  و با ضربهد

 هدف ترور قـرار     1980هم يك بار در سال    " خبتيار قبال 
 آـه   - انـيس نقـاش    -به علـت اشـتباه جمـرم        . گرفت

بالفاصله دسـتگري شـد خـامن خـدمتكار و يـك مـأمور              
 .مراقبت آشته شدند

 به خاطر رابطه با ايـران آـه         1990نقاش در اوايل    
 7وسـط رايـس جــمهور ايـران       رفت ت   رو به هببودي مي   

 .خبشوده شد

حتقيقات نشان داد آه قتـل دو روز قبـل در تـاريخ             
 نفر خبتيـار    3در اين روز    .  اجنام گرفته بود   6/8/91

 : نفر عبارت بودند از 3اين . را مالقات آردند

 راد   علي وآيلي
 ايران/  هتران24/2/1959متولد 

 حممد آزادي 
 اناير/  گلپايگان21/4/1960متولد 

 فريدون بويرامحدي 
 ايران/ آيلويه  آوه25/5/1953متولد 

هاي تقليب ترآيـه        راد و آزادي داراي پاسپورت        وآيلي
بويرامحـدي يكـي از افـراد مـورد اعتمـاد           . بودند

خبتيار بود و به عامليـن ترور آمـك آـرد تـا بـه              
ويالي قرباني آه به شدت تــحِت آنتــرل بـود وارد            

 .شوند

 .اي خانة خبتـيار بودندسالح قتل، چاقوه

آلـود جمرمـان، نزديـك حمـل قتـل در               هـاي خـون       لباس
 .اتومبيل بويراحـمدي باقي مانده بودند

راد در تـاريخ      امللـل وآيلـي       با تعقيب پلـيس بيــن     
 در سوايس دستگيـر و بعـدا بـه مقامـات           21/8/1991

 . امنييت فرانسه حتويل داده شد

  در سوايس23/12/1991مهچنني در 

                                                                 
 .رييس مجهور فرانسه: در منت، درست اشتباه تايپي 7



2 هاي اوليه شناسايي
 العابدين سرحدي   نزي8

  ايران/  بريجند1966متولد 

اين فرد براي قـاتلني حمـل اقامـت هتيـه           . دستگري شد 
 .آرده بود

دستگريي سرحدي باعث مشاجرة سياسي بيــن ايـران و          
 .سوايس شد

  در پاريس17/9/91در 

 مسعود هندي 
 ايران/  هتران26/2/1947متولد 

و بـرادر   ) .I.R.I.B(منايندة سـابق تلويزيـون ايـران        
 .زادة مخيين رهرب متوفاي انقالب ايران دستگري شد

هندي در بازجويي اقرار آرد به مين رابطة خوبش با          
ــل،    ــر دو قات ــراي ه ــران ب ــه در هت ــفارت فرانس س

هـاي جعلـي      هايي با نام      راد و آزادي پاسپورت       وآيلي
. آمال حسيين و ناصر نوريان و ويزا هتيه آرده اسـت          

 : هندي چنني معرفـي آردصادر آنندة دستور را

 عطار   حسني شيخ
 ايران /  هتران16/11/1949متولد 

 . مشاور وزارت پست ايران

املللي بـه دنبـال         مقامات امنييت فرانسه در سطح بني     
 .عطار هستـند  شيخ

هندي مهچنني مشكوك به شرآت در ترور ژنـرال اويسـي           
 1986هاي سال     گذاري     در پاريس و مبب    8/2/84در تاريخ   

 . باشد در پاريس مي

املللـي حتـت تعقيـب          بويرامحدي و آزادي در سـطح بـني       
ها موفق به ورود بـه        شود آه آن      حدس زده مي  . هستند

 .اند  ايران شده

ــران در      ــي اي ــات رمس ــال مقام ــرآت فع ــات ش اثب
ريزي و اجـراي تـرور عليـه اپوزيسـيون در               برنامه

ذير پـ     اروپا براي اولني بار با اقرار هندي امكـان        
 .شد
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 توضيحات هنايي.      7

طور   آنند آه دولت ايران به        موارد ذآر شده ثابت مي    
پيگيـر عليه خمالفانش حـيت در خـارج آشـور اقـدام            

 .آند  مي

 11وزير سـابق ايـران آـه            ترور شاپور خبتيار، خنست   
سال بعد از اولـيـن ترور نافرجام آشته شـد، بـه           

در ايـن مـورد     . دساز    خصوص اين پيگريي را آشكار مي     
بر اساس اظهـارات شـاهدها رابطـة مسـتقيم بيــن            
قاتلني و صادرآنندگان دستور در هتران قابل اثبـات         

  .است

به روي آشورهاي صنعيت غرب     " گشودن درها "حيت سياست   
به دليل منافع مـايل، بعـد از مـرگ مخـيين از سـوي               
رفسنجاني رايـس مجهـور، رژمي ايـران را از تعقيـب            

 .دارد  هاي جتاريش برحذر مني  خاك طرفخمالفان در 

هـاي امـروزه        تفاوت در برابر حساسيت       اين رفتار بي  
توان توضيح داد آه ايـران مبـارزه بـا              را چنني مي  

داند آه با مسـايل         خمالفانش را يك مسالة داخلي مي     
مورد عالقة آشورهاي حمل ترور هـيچ اصـطكاآي پيـدا           

گونـه دخالـت    به ايـن دلــيل ايـران هـر          . آند    مني
 .آند  بيگانه در اين مسايل را مـمنوع مي

مبارزه با اين پديده از ايـن رو مشـكل اسـت آـه              
هاي تروريسيت دوليت، بـاالترين نـوع جنايـات             فعاليت
 . يافته است  سازمان

پشت متام اين جرامي يك دولت مستقل با متام امكانات          
بــراي مثــال اســتفاده از . پشــتيباني قــرار دارد

هاي خارج آشـور و امكـان سوااسـتفاده از              گيمنايند
مصونيت ديپلماتيك، دستگريي قاتلني را تقريبـا غـري         

 .آند  ممكن مي

دهند آه فقط به مين تصـادف         موارد ذآر شده نشان مي    
 .شوند  است آه قاتلني دستگري مي

در عمليات پيشگريي براي پليس، تنها راه حفاظت از         
هـاي      مهـة بــخش   قربانيان احتمالـي آـه متشـكل از        

اپوزيسيون ايراني هستند، توضيح امكـان خطـر بـه          
 . باشد  هاي پليسي مي  آنان و مراقبت
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 امضأ 0

)  Schweikert(آميسر جنايي شوايكرت 



 
 
 

  اطالعية مطبوعاتي دادستاني-2
 
 

 دادستان آل در ديوان عايل آشور
- 8 -92/ 49 Bjs 2 - 

 18/09/1992آالسروهه 
 

 17 سياسـتمداران آـرد در بـرلن در          سؤقصد بـه   : موضوع
 1992سپتامرب 

 

 :يادداشت

در بـرلن  " ميكونوس" در رستوران 1992 سپتامرب   17در شب   
، يك گروه متشكل از هشت نفـر        Zrager 2، خيابان پراگر    31

هاي خمتلف اپوزيسيون ايران گرد هم آمده        از اعضاي گروه  
ن حـزب دمكـرات آردسـتا     "ها دبري آل      در ميان آن  . بودند
 "ايران

 صادق شرفكندي

 دو نفر آه تا     23:00حدود ساعت   . و معاونش حضور داشتند   
ها مشخص نشده است به اطاقي آه تـا حـدي          آنون هويت آن  

جمزا از بقية رستوران است وارد شدند و حداقل بـا يـك           
مسلسل بر روي هشت نفر حاضرين آتش گشودند، در اثر آن         

.  شدت جمروح شـد    صاحب رستوران به  . چهار نفر آشته شدند   
دو جمرم و مهچنني شـخص سـوم آـه احتمـاال جلـو رسـتوران               

 .ايستاده بود پياده به مست جنوب گرخيتند

حـزب دمكـرات    "هاي موجود نزد پلـيس،        بر اساس شناسايي  
بايد تا حدودي در مقابل يا در رقابت        " آردستان ايران 

 براي رسيدن به اهداف خـود   ك ك  باشد و بر خالف پ      ك  ك  با پ 
 .آند به آار بردن خشونت را رد مي

 متـامي از   -نوع اجراي عمليات و بـه ويـژه قربانيـان           
 گوياي انگيـزة سياسـي عمـل        -اعضاي اپوزيسيون ايران    



3 هاي اوليه شناسايي
هاي موجود احتماالت زير براي حمـرآني         با شناسايي . است2

 :قتل قابل تصور است
 

حـزب دمكـرات آردسـتان      " "حـزب رقيـبِ   " مهچون    ك  ك  پ)   آ
تواننـد چـنني      ر اين مـورد داليـل ممكـن مـي         د". ايران
طـور مكـرر و       ك بـه    ك  مهان طور آه در گذشـته پ      : باشند

هاي رقيبش محلـه آـرده، در ايـن           وسيع به اعضاي جنبش   
نشـان  . موارد از جرم قتل هم روگـردان نبـوده اسـت          

تواند اين نكته باشـد آـه احتمـاال يكـي از              ديگر مي 
دي تـري انـدازي     جمرمني با اسلحة آمري به صادق شـرفكن       

رغم آن آه قبال با مسلسل به او تـري انـدازي              آرد علي 
 . شده بود

از طرف ديگر اجتماع گروهي آه مـورد سؤقصـد قـرار            ) ب
 و مهچنني اين    - مهگي از اعضاي اپوزيسيون ايران     -گرفت  

نكته آه يكي از جمرمني به قربانيان بـه فارسـي فحـش             
امي و يـا    داده است گوياي عمل انتقـ     " ها  مادر قحبه "

 .باشد هاي دوليت ايران مي آيفري از طرف ارگان

 142در حالت اول مساوليت دادستاني آل آشور از مـادة           
 قوانني دادرسي   2 مشارة   2 بند   120آ در مقايسه با مادة      

GVG")            در مورد فعاليت يك اجنمن آه در داخل آشور و يا
 هدف و يا فعاليـت آن موضـوع        فقط در داخل آشور نيست،    

")  اسـت  - آ آتاب قانون آيفـري     129 به معين مادة     -م  جر
از ] دادستاني آـل  [شود؛ در حالت دوم مساوليت        ناشي مي 
 3 مشـارة    2 بنـد    120 آ در مقايسـه بـا مـادة          142مادة  

طور مشـخص و    اگر جرم بنا بر شرايط، به     (قوانني دادرسي   
متناسب اوضاع يا امنيـت خـارجي و يـا داخلـي مجهـوري              

 .شود ناشي مي) به خطر بياندازدفدرال آملان را 

 جرم واقعا عمل انتقامي و يـا آيفـري        -اگر حالت اخري    
ايـن اعمـال    :  تأييد شـود   -هاي دوليت ايران باشد     ارگان
هاي خارجي در خـاك مجهـوري فـدرال آملـان، امنيـت               دولت

در ايـن   . اندازنـد   داخلي مجهوري فدرال را به خطـر مـي        
منايد، از اين رو    مي حالت روند آار نيز امهيت ويژه آسب      

دادستاني آل در ديوان عايل آشور جهت گرفنت حق خود بـه          
 و  1 آ بنـد     142عنوان شاآي در دادگاه بنا بـر مـادة          

 در اين مـورد     GVG قوانني دادرسي  3 مشارة   2 بند   120مادة  
 . گريد آار را به عهده مي



 سيستم جنايتكار

 
 

33  

 از طرف 
 Jostيوست 



 
 
 

  گزارش سازمان اطالعاتي بريتانيا-3

 .B.S.S.O. او. اس. اس. طالعات ب ا-آ
 
  

ــايي        ــيس جنـــــــــــــــ ادارة پلـــــــــــــــ
 08/10/1992برلن 

 آميسيون ويژه ميكونوس
ST 33- 066 057/97 

2 Bjs 49/92-8 
 

 يادداشت
 

 :موضوع
 حتقيق عليه ناشناس به علت سؤقصد منجر به مـرگ چهـار           

 17/09/1992ياستمدار آرد در برلن س
در . او. اس. اس. گفتگـو بـا مناينـدگان ب      : جـا   در اين 

 .مرآز پليس برلن
 

 امضأ آنندة گزارش گفتگويي با دو نفـر از          7/10/92در  
هـاي زيـر را       شناسـايي . داشـت . او. اس. اس. مساولني ب 

 :مقامات اطالعات بريتانيا اطالع دادند
اهللا  بي از مساولني رهربي حـزب    حسن علي شحرور و آاظم دارا     

 33اين اظهارات با اطالعـات دايـره        (باشند    در برلن مي  
 ).منطبق است

 حسن علي شحرور
 شحرور بنا به اطالع يك منبع مطلقا موثـق بـا يوسـف            -

 امني رابطه داشته است،
 ســاآن خيابــان 1961 توســط علــي حســن عنــان متولــد -

هـا در     كـار محـادي   آ با عزالدين مه   Nollendorf 21دورف    نولن
 در ارتبـاط    1985 در سـال     AWTماجراي هواپيماربايي   

 .بوده است
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اهللا شرآت داشته و  آوري آمك مايل براي حزب       شحرور در مجع   -
ها را به      پول Berlinerاز طريق يك حساب در بانك برلينر        

 .آند لبنان منتقل مي
 شحرور بايد با برادرش يك شرآت صادرات اتومبيـل را          -

 .آنداداره 
  آاظم دارابي

 بنا بر اطالعات مطلقا موثق، دارابي مـأمور سـازمان           -
افسر فرمانـده وي در سـفارت       . باشد  اطالعات ايران مي  

 . مستقر استBonnايران در بن 
 بنا بر اطالعات موثـق دارابـي يـك رابـط در نزديـك              -

 .راينه دارد
 اين شخص

 يوسف الوش
 مشـارة  Auf dem Windhorstساآن خيابان ويندهورست 

18 
 Steimfurt-Berghorstهورست  برگ-فورت اشتاين

 است
هاي ديگر در مورد اين افراد در اختيار دايرة          شناسايي

 . قرار دارند33
 

 )Binzبينز (امضأ آميسر ارشد پليس 



 
 

  نام سازمان اطالعاتي بريتانيا-ب
 
 

 ادارة پليس جنايي
 هامي مكن . 53338. ادارة پليس جنايي 

 
  عايل برلندادگاه
 1شعبة 

 Wilhelm 4 -5خيابان ويلهلم 
 14057برلن 

23/10/1995   
 

 : موضوع
 آيفر امني و ديگران به جرم قتل و غريه

 
 :مربوط به

 16/09/1995نامه رييس دادگاه به پليس جنايي آملان در 
 
 

 از پلــيس جنــايي آملــان در 1995دادســتان آــل در اوت 
سوال شود آـه    . او. اس. اس. هامي درخواست منود از ب      مكن

هـاي    آيا امكان دارد اطالعات ديگـري در مـورد فعاليـت          
اطالعاتي متهم دارابي در اختيـار بگـذارد و مهچـنني در            

. او. اس. اس. صورت پاسخ مثبت آيا يكي از منايندگان ب       
توانـد در   هـا مـي     به عنوان شاهد در مورد اين شناسايي      

 . دادگاه شهادت بدهد
پاسخ به درخواست مربوطه به پلـيس       در  . او. اس. اس. ب

جنايي آملان اطالع داد آه طرف مذاآره با بينـز آميسـر           
 .اند نبوده. او. اس. اس. ارشد پليس، اعضاي ب

 
اين امر و مهچنني نامة رييس دادگاه شـعبة يـك دادگـاه            

 آه به پليس جنـايي  1995 سپتامرب 16عايل برلن به تاريخ     
مقامــات مســاول آملــان نوشــته شــده بــود، گفتگــو بــا 

اين گفتگو آه در آن از طـرف       . بريتانيايي را الزم منود   
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 شـرآت   Georgآملان امضأ آننـده و دادسـتان عـايل گـاورگ            
منايندگان .  در لندن صورت گرفت1995 اآترب   10داشتند در   

هاي اطالعاتي بريتانيا توضـيح دادنـد آـه طـرف             سازمان
. اس. بگفتگوي آقاي بينز آميسر ارشد پليس نه اعضـاي          

بلكه مناينـدگان سـازمان اطالعـاتي ديگـري از          . او. اس
تـري در بـارة نـام ايـن          اند؛ اطالع بيش    بريتانيا بوده 

 .سازمان اطالعاتي داده نشد
 

هـاي دادگـاه بـه       در اين گفتگو در بارة جمموعـة سـوال        
ــاريخ  ــپتامرب 16ت ــد 1995 س ــحبت ش ــز ص ــرف.  ني ــاي  ط ه

افع امنيت ملـي    بريتانيايي توضيح دادند آه به علت من      
 - حيت جـزاي -ها  ها به هيچ يك از سوال      و مهچنني حفظ منبع   

 .مني توانند جواب دهند
 از طرف

 KR (Braun)امضأ براون 
 





 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

هاي  گزارش: فصل دوم
هاي اطالعاتي  سازمان
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 1993 آوريل 22
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  در ديوان عايل آشورKurthدادستان آل آقاي دآرت آورت 
 2730 صندوق پسيت 

  آالسروهه7500
 
 

حـزب دمكـرات    "سؤقصد به رهربان آرد ايـران       :    موضوع
ــران  ــتان اي ــپتامرب 17در ) DZKI" (آردس  در 1992 س

 در برلن" ميكونوس"رستوران 

 گزارش اداري: در بارة

 
هـايي در اختيـار       گزارشگر خمتلف و موثق شناسايي    منابع  

BfV  اند آه مربوط به جرم ذآـر شـده در بـاال              قرار داده
 :شود ها نتيجه گرفته مي تصوير زير از آن. باشند مي

 آاظم دارابي.      1

دارابي آه به جرم شـرآت در قتـل آردهـا زنـداني             
وي عضو رهربي   . باشد   ساآن آملان مي   1980است، از سال    

هـاي اسـالمي دانشـجويان        احتادية اجنمـن  "جنمن برلن   ا
) 2. 1رجــوع شــود بــه ) (UISA" (ايــران در اروپــا



 سيستم جنايتكار

 
 

41  

هـاي لبنـان      باشد و به اين عنوان با حـزب اهلـي           مي
آـه زيـر نفـوذ ايـران        ) 4. 1رجوع شود به مشارة     (

قرار دارند و به ويژه با اعضـاي سـاآن بـرلن آن             
ي از  دارابـي بـا يكـ     . روابط بسيار نزديكـي دارد    

رجوع شـود   (هاي اطالعاتي ايران رابطه دارد        سازمان
 ).1. 1به 

 هاي اطالعاتي ايران رابطه با يكي از سازمان    1. 1

 بـه عنـوان     80آاظم دارابي حداقل از اواخر دهـه        
وزارت اطالعـات و    "مأمور سازمان اطالعـاتي ايـران       

 .به آار مشغول است) واواك" (امنيت آشور

  :توضيح

 يك وزارختانه و از ايـن رو        - واواك -عات ايران   سازمان اطال 

وزير اطالعات و امنيت آشور عضـو داامـي         . خبشي از دولت است   

منايد و مشي     اش مي   است آه رفسنجاني اداره   " شواي امنيت ملي  "

آند؛ از مجله در      هاي امنييت داخلي و خارجي را تعيني مي         سياست

هـاي    عضاي سازمان ا. گريد  هاي سؤقصد تصميم مي     بارة اجراي طرح  

طـور عمـده عضـو واواك         اطالعاتي ايران مستقر در خـارج بـه       

 .باشند مي

  آاظم دارابي از مجله با ديپلمات ايراني 1. 1. 1

 
 حسن جوادي 

  هتران 1961متولد 
 

 در سـفارت    1989 اآتـرب    16 تـا    1987 فورية   27آه از   
 .ايران در بن مشغول به آار بود رابطه داشت

-عضـاي سـازمان اطالعـاتي ايـران         جوادي يكي از ا   
 در آملان فـدرال از مجلـه مسـاول تعقيـب و             -واواك

او به دستور واواك    . مراقبت اپوزيسيون ايران بود   
براي آارهاي اطالعاتي بـا چنـدين نفـر از اعضـاي            

هاي اسالمي دانشجويان ايران در اروپا        احتادية اجنمن 
 .رابطه داشته است

فنت متاس با جوادي در     دارابي در پي گر    1990در مارس   
چون موفق نشد تقاضا آـرد بـا جانشـني          . سفارت بود 
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جوادي مالقات آند تا نتايج حتقيقات خود را گـزارش          
 .دهد

 : توضيح

 حوزة وظـايف قبلـي جـوادي را مرتضـي غالمـي             1991از فورية   

آنـد     هبشهر عضو واواك آه در سفارت ايران آار مي         1959متولد  

 .به عهده گرفت

ارابي با اعضاي سازمان اطالعاتي ايـران       به عالوه د  
 ).2. 1رجوع شود به (در برلن رابطه داشت 

     دارابي در چهارچوب فعاليت براي سـازمان            2. 1. 1
هاي اطالعاتي براي شناسايي      اطالعاتي ايران مأموريت  

آنند   هاي اپوزيسيون آه در مهاجرت زندگي مي        ايراني
 . ردآ دريافت مي) هاي آرد از مجله گروه(

 از امـاني فرانـي      1991 آوريـل    24آاظم دارابي در    
آنسول ايران در آنسولگري برلن دستور گرفت تا در         

اجنمن دانشـجويان آـرد در خـارج از         "بارة يك عضو    
" احتاديه ميهين آردستان  "، سازمان جنيب    )AKSA" (آشور

)ZUK ( احتاديه ميهين آردسـتان    . آوري منايد   اطالعات مجع
دارابـي ايـن    . باشد  ري در عراق مي   خواهان خود خمتا  

 .مأموريت را پذيرفت

 افراد ايراني در رابطه با دارابي در برلن   2. 1

هايش براي سازمان اطالعـاتي       دارابي در جنب فعاليت   
اجنمن اسالمي دانشـجويان    "ايران از طريق عضويت در      

احتاديــة "هــا و ســازماندهي  گــريي در تصــميم" بــرلن
آـه طرفـدار    " جويان در اروپا  هاي اسالمي دانش    اجنمن

 .باشد دخالت دارد رژمي مي

 : توضيح

ــن" ــة اجنم ــا  احتادي ــجويان در اروپ ــالمي دانش ــاي اس " ه
از نظر  . دربرگريندة طرفداران رژمي ايران در اروپا است      

ايداولوژيك هوادار اهداف انقالب اسـالمي آيـت اهللا مخـيين           
ي هـا   اين سازمان زير نفـوذ و مـديريت شخصـيت         . باشد  مي

سازمان به علت نزديكيش با     . مذهيب و سياسي ايراني است    
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رژمي، با مؤسسات ايـران در خـارج از آشـور بـه خصـوص               
 .آند هنادهاي ديپلماتيك مهكاري مي

هاي اسالمي دانشـجويان در اروپـا بـه           احتادية اجنمن 
آار گرفنت خشـونت بـراي اجـراي اهـداف سياسـي را             

رشــدي پذيرفتــه اســت، مــثال از حكــم قتــل ســلمان 
در گذشـته اعضـاي ايـن       . آند  نويسنده پشتيباني مي  
ــريي  ــه در درگ ــان    احتادي ــا ايراني ــدد ب ــاي متع ه
هـا    ترين منونه آن    برجسته. اند  اپوزيسيون دست داشته  

 در  1982محله به يك خوابگـاه دانشـجويي در آوريـل           
ماينس است آه منجر به جراحات و خسارات مايل زياد          

 اين سازمان، از مجلـه      بسياري از رهربان امروز   . شد
 .دارابي در اين محله شرآت داشتند

 در  24/10/1959دارابي مهراه با هبمن برجنيان متولـد        
 21/03/1956هتران و فرهاد ديانت ثابت گيالني متولد        

هـا مهكـاري نزديـك دارد، جـزو           در هتران آه بـا آن     
هـاي اسـالمي دانشـجويان        اعضاي رهربي احتادية اجنمـن    

 .باشد  در برلن ميايران در اروپا

 عضـو هيـأت رييسـه       1983هبمن برجنيان از حدود سـال       
احتاديــة  عضــو " اجنمــن اســالمي دانشــجويان بــرلن"

. هاي اسالمي دانشجويان ايران در اروپـا اسـت          اجنمن
برجنيان مثل دارابي با اعضاي و هواداران حـزب اهللا          

 1989برجنيـان نيـز از حـدود        . در برلن رابطه دارد   
. آنـد   ن اطالعاتي ايران واواك آـار مـي       براي سازما 

هاي وي جوادي عضـو سـازمان اطالعـاتي           يكي از رابط  
ايران در سفارت ايران در بن بود آه رابط دارابي          

 . هم بوده است

به عالوه برجنيان با حممود اماني فرانـي آنسـول در           
وي بـه   . سرآنسولگري ايران در بـرلن رابطـه دارد       

ــايي   ــت شناس ــل دادن مأموري ــن  دلي ــو اجنم ــك عض ي
. 1رجوع شود به    (دانشجويان آرد در خارج از آشور       

به دارابي، بايد فعاليت اطالعـاتي داشـته        ) 2 . 1
مهسر برجنيـان منشـي سرآنسـولگري ايـران در          . باشد

 . برلن است

 در  1962بنا بر حتقيقات پليس، هبرام برجنيان متولـد         
ايران، بـرادر هبمـن برجنيـان، آليـد خانـة مـورد             
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) مستأجر خانه (ة جمرمان را از حممد اشتياقي       استفاد
 . گرفت1992 اوت 29قبل از سفرش به ايران در 

 در برلن   1989فرهاد ديانت ثابت گيالني آه از ژوان        
آنـد از دوسـتان نزديـك دارابـي و هبمـن              زندگي مي 

 عضـو رهـربي احتاديـة       1982وي از حدود    . برجنيان است 
. ر اروپـا اسـت    هاي اسالمي دانشجويان ايران د      اجنمن
   وي مهراه بـا دارابـي در درگـريي         1982 آوريل   24در  

عمـدتا وابسـتگان    (آميز بـني طرفـداران رژمي         خشونت
هــاي اســالمي دانشــجويان ايــران در  احتاديــة اجنمــن

و خمالفـان رژمي در دانشـگاه مـاينس شـرآت           ) اروپا
 ).1. 2رجوع شود به (داشت 

تي ايـران   ديانت ثابت گيالني نيز با سازمان اطالعا      
 حسـن   1989هاي متاس او در سـال         از طرف . رابطه دارد 

ديانـت ثابـت    . جوادي عضو سـازمان اطالعـاتي بـود       
هـاي اپوزيسـيون شـرآت        بايست اسامي گروه    گيالني مي 

برلن " هفته سبز "آننده در محله به غرفه ايران در        
در . داد   را به حسـن جـوادي حتويـل مـي          1989در سال   
بت گيالني با مرتضي غالمي عضـو        ديانت ثا  1992نوامرب  

متـاس  ) سفارت ايران در بن   (سازمان اطالعاتي ايران    
 .داشت

هايش در برلن مهچنني بـا        دارابي در چهارچوب فعاليت   
عالوه بر سرآنسول،   . سرآنسولگري ايران در متاس است    

رجوع شود بـه    (ترين رابط او حممد اماني فراني         مهم
امـاني  .  بود Adestan در ادستان    1954متولد  ) 2. 1. 1

 رمسا وابستة 1987 فورية 3 تا  1983 اآترب   3فراني از   
سفارت ايران در بن و در اين مقام از مجله مسـاول            

به خصـوص دانشـجويان     (رسيدگي به امور دانشجويان     
هــاي اســالمي دانشــجويان ايــران در  احتاديــة اجنمــن

بود؛ سـپس آنسـول ايـران در سرآنسـولگري          ) اروپا
 به عنوان   1990 مارس   6از  . نكفورت شد ايران در فرا  

 بــه عنــوان آنســول در 1990وابســته و از نــوامرب 
 .سرآنسولگري ايران در برلن فعال است

 دارابي عضو سپاه پاسداران است     3. 1

 .است" سپاه پاسداران"آاظم دارابي عضو 
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 :توضيح

در ) پاسداران انقالب، پاسداران انقـالب اسـالمي      ( پاسداران  

 ايران به عنوان يك واحـد نظـامي فعـال و طرفـدار               در 1979

پاسداران وظايف  . مطلق سيستم مذهيب تاوآراتيك تشكيل گرديد     

مثال تشكيل واحدهاي حفاظيت، آنرتل     . دهند  متفاوتي را اجنام مي   

در جريان تثبيـت انقـالب      . رعايت مقررات پوشش اسالمي و غريه     

ا امهيت سياسـي    اسالمي، پاسداران به يك هناد پا برجاي رمسي ب        

 اساسـا يـك     1992سپاه پاسداران تا آغاز سال      . جدي مبدل شد  

در ايـن   . واحد نظامي مستقل در جنب ارتش تشكيل داده بـود         

. انـد   بني هر دو ارتـش حتـت فرمانـدهي واحـدي قـرار گرفتـه              

پاسداران در جنب وظايف نظامي مانند شـرآت در جنـگ سـابق             

واحـدهاي  . ه دارند ايران و عراق، وظايف ديگري نيز به عهد       

هــاي  جنــبش"پاســداران از مجلــه در آمــوزش و پشــتيباني از 

مثل حـزب اهللا، محـاس و غـريه شـرآت           " آزاديبخش انقالبي اسالمي  

آه هـم   " واحد قدس "وجود يك سازمان اطالعاتي مستقل      . دارند

آند و داراي يك واحـد        در داخل و هم خارج ايران فعاليت مي       

سا قصد است، از امهيت زيادي بر       ويژه براي اجراي عمليات و      

 .باشد خوردار مي

 

  هاي دارابي در رابطه با حزب اهللا فعاليت    4. 1

 دارابي در خاك آملان به عنوان واسطة حـزب اهللا           1. 4. 1
 .آند و مؤسسات ايراني عمل مي

 : توضيح

حزب اهللا، سازمان شيعيان راديكال لبنان، مساول بسـياري از          

هـا،    گريي خـارجي     هواپيماربايي و گروگان   سؤقصدهاي تروريسيت، 

 به بعـد شـناخته      1983ها در لبنان از سال        طور عمده غربي    به

 .شده است

 :ها عبارتند از هاي تروريسيت آن ترين عمليات گري چشم

انفجـــار ســـفارت آمريكـــا در بـــريوت در   -
 ) زمخي120 آشته و 66 (18/4/1983
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" واحـدهاي چنـد ملـييت صـلح       "انفجار مرآز     -
 23/10/1983 فرانسوي و آمريكايي در لبنان 

 ) زمخي85 آشته 313(

انفجار مؤسسات آمريكايي، فرانسوي و آوييت        -
 ) آشته6 (12/12/1983در آويت در 

يك سري انفجار در مؤسسات عمـومي فرانسـه           -
از ) هاي مـرتو    ها، ايستگاه   از مجله فروشگاه  (

 .1986 تا سپتامرب 1985دسامرب 

سفارت اسراييل در بوئنوس آيرس در      انفجار    -
 ) زمخي200 آشته و 20 (17/3/1992

نقش دارابي بيش از هر چيز آوشش براي تأثري گذاري          
هاي حزب اهللا در خاك آملان به نفع ايـران            بر فعاليت 

 .است

" مرآـز وحـدت اسـالمي     " جزو رهـربان     1989دارابي تا   
ارة  مشـ  Reichenbergerبرگـر     برلن واقع در خيابان رايشـن     

هاي شيعه در بـرلن       ، مرآز مالقات اعضاي سازمان    125
دارابـي امـروز هنـوز هـم سـازمانده،          . غربي بود 

مهاهنگ آننده و تأمني آنندة مايل مسلمان شيعة برلن         
هـاي بـزرگ سراسـري مـثال          براي شـرآت در تظـاهرات     

تظاهرات ساالنة بـه اصـطالح قـدس در بـن و جلسـات              
در تـأمني مـايل     دارابـي   . باشـد   دروني در برلن مـي    

هاي حـزب اهللا در آملـان مشـارآت تعـيني آننـده               گروه
 .دارد

 در دوسـلدورف    13/10/1991 تـا    12/9   از تاريخ      2. 4. 1
از طرف مؤسسات رمسي ايـران يـك فسـتيوال فرهنگـي            
برپا شد آه طـي آن بـني طرفـداران و خمالفـان رژمي              

 .درگريي پيش آمد

ت دوسـتان   براي اين آار آاظم دارابي مأموريت داش      
در . عرب خود را بسيج آرده و به دوسلدورف بفرستد        

" جماهدين خلق ايـران   "درگريي ذآر شده با هواداران      
 . اعضاي حزب اهللا شرآت داشتند

 بـا يوسـف     1990   آاظم دارابي از حدود اواسط         3. 4. 1
عالوه بـر ايـن     . رابطه دارد ) 2رجوع شود به    (امني  



 سيستم جنايتكار

 
 

47  

و ) 3رجوع شود بـه     )   با عباس راحيل     1991از اواخر   
 .رابطه دارد) 4رجوع شود به (ابوجعفر 

  هاي ديگر شناسايي        5. 1

بــه جــز دارابــي و اطرافيــانش در بــرلن، اعضــاي 
سازمان اطالعاتي ايران هم در تدارك سؤقصـد شـرآت          

اعضاي سازمان اطالعاتي قبل از سؤقصـد در        . داشتند
هـاي    اههاي عمليات و ر     آملان و در برلن بودند و حمل      

 .فرار را شناسايي آردند

 7اعضاي سازمان اطالعـاتي ايـران در يـا حـدود            ["
 8".] وارد برلن شدند1992سپتامرب 

يك خبش شوراي مديران براي عمليات خارج از آشـور          [
در وزارت اطالعات و امنيت ايران مستقيم در سؤقصد         

 در برلن دست داشته    92 سپتامرب   17به رهربان آرد در     
ها و بـه عنـوان واحـد          خبش آه مساول قتل   اين  . است

شـناخته شـده اسـت، مـدت     ) Amaliat-e Wige(عمليات ويژه 
طوالني در پي اعضاي حزب دمكـرات آردسـتان ايـران           

طـور    به عنوان مثال يك تيم ايـن خبـش بـه          . باشد  مي
مستقيم مساول قتل قامسلو رهرب حزب دمكرات آردستان        

 .باشد ايران مي

يت ايـران در اوايـل سـپتامرب        وزارت اطالعات و امن   
اين تـيم   . قبل از سؤقصد، يك تيم به برلن فرستاد       

با عوامل مستقر در برلن به توافق رسيد، اطالعـات          
آوري منود و نقشة هنـايي عمليـات قتـل را مشـخص               مجع
 .آرد

تيم پيش از سؤقصد، حمل جتمـع رهـربان حـزب دمكـرات             
ات آردستان ايران را به آمك يك منبع وزارت اطالعـ         

ايـن منبـع    . طور دقيق مشخص آرد     و امنيت ايران به   
در متاس مستقيم با رهربان آرد و بنا بر گـزارش در            

بر اساس  . هنگام سؤقصد در رستوران حاضر بوده است      
نقشة فراري آه از پيش دقيقا طرح ريزي شده بـود،           
تيم پس از سؤقصد، بـرلن را بـه قصـد هتـران تـرك               

 9.]آرد

                                                                 
 )1 (1995 آوريل 4، تكميل گزارش اداري 45 ص⇐   8
 )2 (1995 آوريل 4، تكميل گزارش اداري 51 ص⇐  9
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 يوسف امني     .  2

ني به احتمال قوي مهان يوسف حممد السيد امـني مـي            ام
السيد امني عضو حزب اهللا اسـت و بـراي گـروه            . باشد

 1983هـاي     متعلق به حزب اهللا در سال     " مقاومت اسالمي "
 در لبنـان بـه محـل و نقـل مـواد منفجـره               1984تا  
 .پرداخته است مي

 :توضيح

ة االسالميه   " (مقاومت اسـالمي   " ب اهللا و شـاخة     خبشـي از حـز    ) المقاومت

مسـاول وظـايف    "اين شاخه بـه زبـان خـودش         . نظامي آن است  

منطقة اصلي عمليات آن منطقـة خـاور        . است" روزانة مقاومت 

در عـني حـال     . باشد  نزديك و ميانه، به ويژه جنوب لبنان مي       

هاي تروريسيت آن در خارج از اين منطقه هم، مثل محله             فعاليت

 . استانبول شناخته شده است در1986به يك آنيسه در سپتامرب 

 عباس راحيل       .3

راحيل به عنوان عضو حـزب اهللا بـرلن شـناخته شـده             
او در يكي از مراآز آموزشي ايران بـراي         . باشد  مي

حـدود  . فعاليت تروريسيت آموزش نظـامي ديـده اسـت        
 در ايران يك دوره غواصي نظامي را        86/1985هاي    سال

 را براي   8539306/030 او مشارة تلفن دارابي   . گذراند
 .متاس داده بود

 فضل اهللا حيدر معروف به ابوجعفر     . 4

حيدر به عنوان رهرب حزب اهللا در منطقـة اوزنـابروك           
اطالعاتي مبين بر عضويت حيـدر      . باشد  شناخته شده مي  

. در دست است  ) 2رجوع شود به    " (مقاومت اسالمي "در  
 .ست حيدر فراري

در از لبنان خـرب داده آـه         حي 1992در اوايل نوامرب    
به او پيشـنهاد    . خواهد ديگر به آملان باز گردد       مني

جا احتمـاال در حـوزه        شده به ايران بيايد و در آن      
 .نظامي مشغول به آار شود

 اوت  30گريي علي فالحيـان وزيـر واواك در           موضع     . 5
1992 



 سيستم جنايتكار

 
 

49  

 در تلويزيـون    1992 اوت   30  فالحيان در تاريخ      1. 5
هـاي    هـاي عمليـاتي و موفقيـت         مورد هـدف   ايران در 

او . گـريي رمسـي منـود       سازمان اطالعاتي ايـران موضـع     
موآدا از حزب دمكرات آردستان ايران به عنوان يك         

 : گروه اپوزيسيون رژمي نام برد و گفت

هـا در     امي به بسياري از ايـن گروهـك         ما موفق شده  "
خارج از آشور يا نواحي مـرزي ضـربات مـاثر وارد            

دانيـد، يكـي از ايـن         مهان طور آـه مهـه مـي       . آنيم
منظـور حـزب    (آـرد   " حزب دمكـرات  "هاي فعال     گروهك

باشد آه دو     در آردستان مي  ) دمكرات آردستان ايران  
منظــور حــزب دمكــرات (جنــاح دارد، گــروه اصــلي 

منظور حزب دمكـرات    (و گروه فرعي    ) آردستان ايران 
 )".آردستان ايران رهربي انقالبي

 : توضيح

احتماال از مجله اشـاره بـه       " ضربات ماثر "ر فالحيان از    منظو

 در  1989قتل قامسلو دبري آل حزب دمكرات آردسـتان ايـران در            

 .وين بوده است

آــه فالحيــان حــزب دمكــرات " هــا گروهــك"در مــورد 
ها مشـرد، گفـت ايـن         آردستان ايران را نيز جزو آن     

 : مهچنان تعقيب خواهند شد" ها گروهك"

در حـال حاضـر     . امي  خود ادامه داده  ما به عمليات    "
هـا    آنيم و در خارج از آشـور آن         ها را تعقيب مي     آن

ما در ارگان مرآزي    . طور مداوم حتت نظر دارمي      را به 
هـا مطلـع      هـاي آن    ها نفـوذ آـرده و از فعاليـت          آن

هـاي    توانيم مهـة فعاليـت      خدا را شكر آه مي    . هستيم
 ".ها را حتت نظر داشته باشيم آن

 ارزيابي    2. 5

آند آه حزب دموآرات آردسـتان        اين مصاحبه ثابت مي   
هاي   هاي شناسايي سازمان    ترين هدف   ايران يكي از مهم   
 .باشد اطالعاتي ايران مي

 سپتامرب  17دانند، شرفكندي آه در       طور آه مهه مي     مهان
 در برلن به قتل رسيد، رمسا طرفدار خود خمتاري          1992

يران بـود و بـراي      آردها درچهارچوب متاميت ارضي ا    
آميـز بـراي مهاهنـگ آـردن          هاي موفقيت   آوشش"ادامة  
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در . آــرد ســفر مــي" هــاي اپوزيســيون ايــران گــروه
او بـا   ) SI(امللـل سوسياليسـيت       چهارچوب شرآت در بني   
) (ZUK" احتاديـه مـيهين آردسـتان     "جالل طالباني رهرب    

 .براي تبادل نظر مالقات منود

يـل وخامـت آلـي       احتماال شرفكندي به خصوص بـه دل      
هاي اخري، براي مهكاري و مهاهنگ        اوضاع آردها در ماه   

هاي آرد، وراي مرزها فعاليت       هاي گروه   آردن فعاليت 
 در  1989آرد؛ تقريبا ادامة مشـي قـامسلو آـه در             مي

اين مطلب و تـالش بـراي مهاهنـگ         . وين به قتل رسيد   
توانـد انگيـزة قتـل        هاي اپوزيسيون مـي       آردن گروه 
اجـراي  . ب دمكرات آردستان ايـران باشـد      رهربان حز 

سؤقصد برلن، ادامة پيگريانة آن چه وزيـر سـازمان          
اطالعات شخصا تشريح منـود يعـين اسـرتاتژي تعقيـب و            
شناسايي نريوهاي اپوزيسيون به ويژه حـزب دمكـرات         

 .باشد آردستان ايران مي

 از طرف



 
 
 

 )1 (1995 آوريل 4 تكميل گزارش اداري -ب
 
 

BfV  
 1995ل  آوري4

Gz: AGI 21-247-S-350 070- 98/95 
 
 
 

 به 
 دادگاه عايل برلن

 Kubsch آقاي آوبش 1به رييس دادگاه مشارة 
 Witzleben 4-5لنب  خيابان ويتس

  برلن14057
 
 

دادرسي آيفري عليه امني و ديگران به جرم قتل          :موضوع
 ")ميكونوس"دادرسي معروف به (و غريه 

/ 22ي بـه تـاريخ      تكميـل گـزارش ادار    : در بارة 
04/1993 

  Az.: VC 11-247-S-350 070-146/93  
 1994 نوامرب 8اجازه شهادت به تاريخ :  مربوط به 

       Az: BMI ZI 2/IS 3-626 720-3/7.1 

 اداري آلـن      به دادگاه  22/02/1995وآالي مدافع عياد در     
 براي  VwGO 123تقاضاي صدور يك تصميم فوري مطابق مادة        

 بـراي   BfVوالد مدير خبـش       زة شهادت آقاي گرونه   گسرتش اجا 
 :پاسخ به سوال زير دادند

چه زماني اعضاي سازمان اطالعاتي ايران قبـل از جـرم           "
هـاي   در آملان و چه زماني در برلن بودنـد و حمـل و راه          

 "فرار را شناسايي آردند؟
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 نوامرب بر طبـق تقاضـا اجـازة         8وزارت آشور به تاريخ     
بـه اطـالع دادگـاه اداري در آلـن        شهادت داد و آن را      

 .رساند

 در 1993 آوريـل  22از اين رو گزارش اداري بـه تـاريخ       
 :شود  به صورت زير تكميل مي5. 1 مشارة 6صفحة 

 سـپتامرب   7اعضاي سازمان اطالعاتي ايران در يا حـدود         "
 ". وارد برلن شدند1992

  از طرف
 Gruenewaldوالد  گرونه



 
 
 

 1996انوية  ژ8 نامة دادستان در -پ
 
 

 دادستاني آل
 در ديوان عايل آشور

93/2StE 2  
 1996 ژانوية 8

 1به رييس دادگاه شعبة 
 دادگاه عايل برلن

 رييس هيأت قضات دادگاه
 آقاي آوبش

 5-4لنب  خيابان ويتس
  برلن14057

 
 

دادرسي آيفري عليه امني و ديگران به جرم قتل          : موضوع
 و غريه

 

 1995 دسامرب 19خ  به تاريBfV نامة  :پيوست
 

 22 آـه در     1995 دسامرب   19 به تاريخ    BfVبه پيوست، نامة    
دسامرب به دست مـا رسـيده اسـت را جهـت اطـالع ارسـال               

طـور   هاي ارائه شده در ايـن نامـه بـه           شناسايي. منامي  مي
 سـپتامرب   17مستقيم به زمينة تروريسم دوليت در سؤقصـد         

 در  BfV آـنم آـه ايـن نوشـتة         تقاضا مـي  .  مربوط است  92
والد مساول خبش مربوطه آـه       دادگاه خوانده شود و گرونه    

تا آنون چندين بـار در دادگـاه شـهادت داده، شـهادت             
 .تكميلي بدهد

 

 از طرف
 يوست



 
 
 

 )2 (1995 آوريل 4 تكميل گزارش اداري -ت
 
 

BfV  
 1995 دسامرب 19

Gz: AGI 21-247-S-350 070 - 220/95 
 
 

 به 
 دادستان آل در

 ايل آشورديوان ع
 به دست آقاي دادستان ارشد يوست

  آالسروهه76014
 

دادرسي آيفري عليه امني و ديگران به جرم قتل : موضوع
 ")ميكونوس"دادرسي معروف به (و غريه 

 تكميل گزارش اداري : در بارة
 22/04/1993به تاريخ )   1  
           Az.: VC 11-247-S-350 070-146/93  

 5. 1رة  مشا6.        ص  
 21/04/1995و به تاريخ )   2  
         Az.: AGI 21-247-S-350 070-98/95 

 29/11/1995گفتگو در : مربوط به 
 
 

 در مـوقعييت    BfVهاي اداري فـوق اآنـون         در تكميل گزارش  
 به دسـت    2 موثق زير آه از منبع مشارة         است آه شناسايي  

گـاه  آمده و در آخر نوامرب امسال قابل ارائـه بـه داد          
 :گرديد را به اطالع برساند

يك خبش شوراي مديران براي عمليات خـارج از آشـور در           "
وزارت اطالعات و امنيت ايـران مسـتقيم در سؤقصـد بـه             

.  در برلن دست داشته اسـت      92 سپتامرب   17رهربان آرد در    
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ها و به عنوان واحد عمليات ويژه      اين خبش آه مساول قتل    
)Amaliat-e Wige (است، مدت طوالني در پي اعضـاي  شناخته شده 

به عنوان مثال يك    . باشد  حزب دمكرات آردستان ايران مي    
طور مستقيم مساول قتل قامسلو رهـرب حـزب         تيم اين خبش به   

 .دمكرات آردستان ايران است

وزارت اطالعات و امنيت ايران در اوايل سپتامرب قبل از         
 اين تـيم بـا عوامـل      . سؤقصد، يك تيم به برلن فرستاد     

آوري منـود و    مستقر در برلن به توافق رسيد، اطالعات مجع       
 .نقشة هنايي عمليات قتل را مشخص آرد

تيم پيش از سؤقصد، حمل جتمع رهربان حزب دمكرات آردستان         
ايران را به آمـك يـك منبـع وزارت اطالعـات و امنيـت              

اين منبع در متاس مستقيم    . طور دقيق مشخص آرد     ايران به 
بنا بـر گـزارش در هنگـام سؤقصـد در         با رهربان آرد و     

بر اساس نقشة فـراري آـه از        . رستوران حاضر بوده است   
پيش دقيقا طرح ريزي شده بود، تيم پس از سؤقصد، برلن         

 ." را به قصد هتران ترك آرد

 از طرف 

 والد گرونه



 
 
 

هاي دادگاه و فهرست    به سوالBfV پاسخ -ث
 ترورهاي حزب اهللا در لبنان

 
 

BfV  
95/ 36 -350 070 -S- 247-21 AGI .:Gz 

 1995 فورية 16
 

 به دادگاه عايل برلن
 6-4لنب  ويتس
  برلن14057

 
 

حـزب دمكـرات    "آـرد   -سؤقصد به رهربان ايرانـي     : موضوع
ــران  ــتان ايـ ــپتامرب 17در " آردسـ  در 1992 سـ

 برلن" ميكونوس"رستوران 
 گزارش اداري: راجع به  
 21/11/1994 فاآس مشا به تاريخ  :مربوط به

  Az.: (1) 2StE 2/93 (19/93) 
 

 -1- : پيوست
توانند بـه صـورت زيـر جـواب          هاي فرستاده شده مي     سوال

 :داده شوند

 

    آيا ايران حزب اهللا را از نظر مـايل تـأمني            .  1
آند؟ در اين صورت سهم آن چقدر است؟ آيـا ايـن              مي

 ميليـون مـارك     35 تـا    30هزينه براي ايران حـدود      
 است؟

 اسـت ايـران     BfVاس اطالعاتي آـه در اختيـار        بر اس 
لبنـان  " حـزب اهللا  "تأمني آنندة اصلي آمك مـايل بـه         

عالوه بر محايـت جلسـتيكي و آمـك آموزشـي،           . باشد  مي
منايـد    هاي مايل بسياري به اين سازمان مي        ايران آمك 
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طور مسـتقيم و      آه از مجله از بودجة دولت ايران به       
گـزارش  . شـوند    مـي  از طريق وزارت اطالعات فرستاده    

 ميليون  40- 30مطبوعات دربارة آمك ايران به مبلغ       
هـاي    بر مبنـاي شناسـايي    " حزب اهللا "دالر در سال به     

اما با توجـه بـه حمـدوديت        . موجود قابل قبول است   
توان اطالعات موثق در      هاي موجود مني    جزايات شناسايي 

هاي موجـود،     بنا بر شناسايي  . اين باره ارائه آرد   
چكي از اين پول براي محايت از شـاخه نظـامي           خبش آو 

تـر آن     شود؛ خبش به مراتب بـزرگ       پرداخت مي "حزب اهللا "
هاي انسـاني در      صرف ساخت زير بناي اجتماعي و آمك      

تـري    اين خبش در دوران اخري امهيت بيش      . شود  لبنان مي 
 .آسب آرده است

    چه زماني عباس راحيل بـا دارابـي آشـنا           .  2
 شد؟

تـاريخ دقيـق آشـنايي راحيـل و دارابـي            BfVبراي  
 .معلوم نيست

 از متاس آاظم دارابـي و عبـاس         BfV     از چه زمان    . 3
 راحيل مطلع است؟

BfV    براي اولني بار اطالع پيدا آـرد        1991 در سپتامرب 
 .آه راحيل با دارابي متاس دارد

    آيا گرفنت اجـازة تظـاهرات روز اورشـليم          .  4
 Neukoellnآلـن      نوي - در برلن  1987 مه   26در  ] روز قدس [

 توسط آقاي دارابي مورد توجه قرار گرفت؟

اجنمن اسـالمي دانشـجويان در      "آاظم دارابي از طرف     
 .اجازه براي اين تظاهرات را گرفت" برلن غربي

    آيا بر اين گفته خود پا بر جا هستيد آه           .  5
 بـه دسـتور     1990هاي دارابـي در سـال         در بارة تالش  

 000،10بـراي خريـد     ) شـرقي ( ايران در برلن     سفارت
ماسك ضد گاز ساخت هلستان هيچ اطالعي نداريـد، حـيت           

  برلنLfVهاي زير در بايگاني  اگر مشاره

247-Z-200 009-37/90و مهچنني  
247-Z-200 009-31/90 

 را در نظر بگرييد؟
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با توجه به حمدوديت اجازه شهادت به تاريخ 
8/11/1994) Az.: ZI 2/IS, 3 - 626 720 -3/71 ( مهچنان به اين موضوع

 .تواند پاسخ دهد  مني- برلنLfVجا  در اين-حمرمانه 

    آيا آاظم دارابي با علي آرميي متاس داشته         .  6
است؟ آيا اين شخص به عنوان عضو سـازمان اطالعـات           

 آـار  IRI-Trade Centerايران حتت پوشش مرآـز جتـارت ايـري    
 آند؟ مي

 معلوم شده است آه دارابي با علي از منابع خمتلف
آرميي مشكوك به عضويت در يك . آرميي متاس داشته است

به عالوه به حمدوديت . سازمان اطالعاتي ايران است
 . بايد اشاره شود08/11/1994اجازه شهادت 

      آيا مجهوري اسـالمي از سـفر دور ايـران بـزرگ            .7
رلن  در بـ   1949علوي، نويسنده ايراني آـه از سـال         

 سال است آه عضـو      25زندگي مي آند و حدود      ) شرقي(
 ماه قبل سـفري     6حزب توده نيست، متجيد منود و حدود        

" حامي زبان ايـران   "ايران در بن از او به عنوان        
 جتليل آرد و او عضو يك آميسون شد؟

 در 1953شناس ايراني است آه از  بزرگ علوي يك زبان
دقيق جدايي او در مورد تاريخ . آند برلن زندگي مي

به . از حزب توده اطالع دقيقي در اختيار ما نيست
 بايد 08/11/1994عالوه به حمدوديت اجازه شهادت 

 .اشاره شود

 :افزوده

در پاسخ به يك سوال مطرح شدة ديگر در دادرسي، 
اجنام داده است، " حزب اهللا"هاي تروريسيت  چه فعاليت

نا بر به پيوست فهرسِت سؤقصدهاي تروريسيت آه ب
باشد اضافه شده  حزب اهللا مي" منتسب به BfVاطالعات 

شود توسط حزب اهللا  سؤقصدهايي آه حدس زده مي. است
طور قطعي مشخص  اجنام شده و سؤقصدهايي آه به
 .اند نيستند در اين ليست ذآر نشده

 از طرف

 MARRبه منايندگي مار 
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 Az.: AGI 21- 247-S-350 070 -  / 95پيوست 
 
Iدها   سؤقص 
 

سؤقصد بـه سـفارت        18/04/1983
آمريكا در بـريوت،    

ــل  ( ــل حام اتومبي
 120 آشـته،    64) مبب
 زمخي

 
ربـــــودن يـــــك   27/08/1983

ــرآت   ــاي ش هواپيم
 -اير فرانس ويـن     

 هتران
 

سؤقصــد بــه مرآــز  23/10/1983
دريايي آمريكا در   

  آشته360بريوت، 
 

سؤقصــد بــه مرآــز  23/10/1983
نظامي فرانسـه در    

 آشته 74بريوت، 
 

سؤقصــد بــه مرآــز   04/11/1983
نظامي اسراييل در   

ــريوس ــان / ت  30لبن
 آشته

 
ربـــــودن يـــــك   31/07/1984

ــرآت   ــاي ش هواپيم
ــرانس   ــر فــ ايــ
ــورت   -فرانكفــــ

 پاريس به هتران
 

ربـــــودن يـــــك   1984 /04/12
هواپيماي شرآت آو   
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 در راه KUW AIRاير 
 آويت به هتران

 
ربـــــودن يـــــك   14/06/1985

ــرآت   ــاي ش هواپيم
TWA  ــن در راه آتـ

 به رم
 

ربـــــودن يـــــك   25/12/1986
هواپيمــاي بوينــگ 

 در راه بغداد    737
ــه  - ــان بــ  عمــ

عربســتان ســعودي؛ 
  زمخي32 آشته، 62

 
ربـــــودن يـــــك   24/07/1987

هواپيمــاي دي ســي 
 متعلق به ايـر     10

ــك در راه  آفريـــ
برازاويل به ژنو،   

  جمروح 31 آشته و 1
 

سؤقصد به سربازان     29/10/1987
بريوت، فرانسوي در   

  آشته2
 

آوشش براي سؤقصـد      12/1987 /21
ــوري   ــدحت ن ــه م ب
احليايل تبعة عـراق    

معـــاون جامعـــه (
ــرب ــرف ) عـ از طـ

ــران اهللا" " (= پســ
 )گروه حزب اهللا

 
سؤقصد بـه انبـار        25/12/1987

مهمات در ماالآاسا   
MALAKASSA /يونان 
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ربـــــودن يـــــك   05/04/1988

هواپيماي شرآت آو   
ــر در راه  ايـــــ
ــه   ــانكوك بــ بــ

 ايران/شهدم
 

ــرت    27/04/1988 ــه دف ــد ب سؤقص
ــايي  هواپيمــــــ
عربستان سعودي در   

 )مبب ساعيت(آويت 
سؤقصـــد بـــه وان   12/12/1988

ــاوربورگ   VANنــ
NAVORBURG تبعـــــة 

 بلژيك در بريوت
 

سؤقصد به دبري سوم      03/01/1989
سفارت عربستان در   

  آشته1بانكوك، 
 

ــه    23/10/1991 ــد بــ  سؤقصــ
هاي ارتـش     اتومبيل

يان لبنان در   مسيح
 6 آشـته،    3بريوت،  

 زمخي
 

سؤقصد به دانشگاه     07/11/1991
ــايي  آمريكـــــــ

 AUB=بريوت
 

ــك      07/03/1992 ــه ي ــد ب سؤقص
ديپلمات اسراييلي  
ــارا  در آنكــــــ

ــل  ( ــل حام اتومبي
  آشته1، )مبب
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سؤقصد بـه سـفارت       17/03/1992
اسراييل در بوينس   

ــرس،  ــته، 27آي  آش
  زمخي250
 

قصان حبـاس تبعـة     
/ ر جنيحـه  لبنان د 
 لبنان،

ــاوي  ( ــل ح اتومبي
  آشته1، )مبب
 

ــد    00/00/1993 ــه امح ــد ب سؤقص
ــاس   ــه، عكـ عياشـ
 مطبوعاتي در بريوت

 
تالش بـراي سؤقصـد       11/03/1994

به سفارت اسراييل   
ــانكوك  در بــــــ

ــل  ( ــل حام اتومبي
 )مبب

 
 
IIگريي  گروگان 
 

گريي ديدويد    گروگان  1982 /04/07
، David DODGEدوج 

تبعـــة آمريكـــا، 
 21/07/1983زادي آ

 
گريي   گروگان: لبنان  18/01/1984

 Malkolmمالكومل آـر  
KERR   ،تبعة آمريكا 

 پرفسور، قتل
 

گريي   گروگان: لبنان  10/02/1984
ــري  ــك رجي  Frankفران

REGIER تبعــــــــة 
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آمريكا، پرفسـور،   
 15/04/1984: آزادي

 
گريي   گروگان: لبنان  15/02/1984

ــر   ــتيان ژوب آريس
Christian JOUBERT ــة  تبع

ــه، آزادي : فرانسـ
15/04/1984 

 
گريي   گروگان: لبنان   1984 07/03

ــوين ــي ل  Geremyجرم
LEVIN تبعــــــــة 

ــا،  آمريكــــــــ
 نگار روزنامه

 
گـريي    گروگان: بريوت  16/03/1984

 Williamويليام بوآلي
BUCKLY ــة  تبعـــــ

آمريكا، ديپلمات،  
 03/06/1985: قتل

 
گريي   گروگان: لبنان  08/05/1984

بنيـــامني تومـــاس 
ــر   Benjamin Thomasواي

WEIR    تبعة آمريكـا 
ــيش، آزادي : آشـــ

00/00/1986 
 

گـريي    گروگان: بريوت  13/11/1984
 Zeterبـورن   پرت آيـل 

KILBURN تبعـــــــة 
آمريكــا، آارمنــد 
دانشگاه آمريكايي  
: بــــريوت، قتــــل

17/04/1986 
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گريي   گروگان: لبنان  03/01/1985
ــريل   ــك وه  Eric اري

WEHRLI تبعـــــــة 
ــوايس، آزادي : ســ

08/01/1985 
 

گريي   گروگان: لبنان  08/01/1985
 Laurenceلورنس مارتني 

MARTIN =  آو   پدر جني
 تبعــــة Zater JENCO؛

ــا، آزادي : آمريكـ
28/07/1986  

 
گـريي    گروگان: بريوت  22/02/1985

 Jeanمن  ژان پل آاوف
Zaul KAUFMANN ــة  تبع

ــه، آزادي : فرانسـ
04/05/1988 

 
ي گـري   گروگان: بقاع  14/03/1985

نيكـــوالس آلـــوتر 
Nikolas KLUTTER)  مهچنني

ــون  آلودرســـــــ
KLEUDERSON ( ــة تبعـ

هلنــــد، آشــــيش 
: ژزوايـــت، قتـــل

01/04/1985 
 

گريي   گروگان: لبنان  14/03/1985
 Jeoffery  جـوفري نـاش  

NASH تبعـــــــــة 
: بريتانيا، آزادي 

27/03/1985 
 

گريي   گروگان: لبنان  15/03/1985
 Berianويك  بريان له

LEVICK تبعــــــــة 
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: ريتانيا، آزادي ب
30/03/1985 

 
 

گـريي    گروگان: بريوت 16/03/1985
ــن  ــري آندرس  Terryت

ANDERSON تبعــــــة 
آمريكــا، اسوشــيت 
: پرس بريوت، آزادي  

04/12/1991 
 

گريي   لبنان، گروگان   22/03/1985
ــرز ــل پ  Danielleداني

ZEREZ ــة  تبعــــــ
ــه، آزادي : فرانسـ

31/03/1985 
 

گـريي    گروگان: بريوت  22/03/1985
 Marselل آارتونمارس

CARTON ــة  تبعـــــ
فرانسه، ديپلمات،  

  04/05/1988: آزادي
 Michelميشــل ســورات

SEURAT ،حمقق  
ــل در دوران  قتـــ

 زندان
 

گـريي    گروگان: بريوت  22/05/1985
 Marcelمارســل فــوننت

FONTAIN ــة  تبعـــــ
ــه، آزادي : فرانسـ

04/05/1988 
 

گريي   گروگان: لبنان  27/05/1985
 Denis HILLدنيس هيـل  

عـــة آمريكـــا، تب
پرفســور دانشــگاه 
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آمريكــايي بــريوت، 
ــل : قتـــــــــــ

 ) ؟(29/05/1985
 

گـريي    گروگان: بريوت  28/05/1985
ــن   ــد ياآوبس ديوي

David JACOBSEN مــدير 
ــتان  بيمارســــــ
دانشگاه آمريكـا،   

 02/11/1986: آزادي
 

گـريي    گروگان: بريوت  09/06/1985
ــاس  تومــــــــــ

 Thomasســـــوترلند
SUTHERLAND ــة  تبعــ

 آمريكا، رييس يكي  
ــكده ــاي  از دانش ه

دانشگاه آمريكايي  
ــريوت، آزادي : بـــ

00/00/1991 
 

گـريي    گروگان: بريوت  12/09/1985
 Josezhپيو  جوزف سيسي

CICIZZIO ــة  تبعـــــ
آمريكـــا، مـــدير 
ــتان  اداري بيمارس
دانشگاه آمريكايي  
: بــــريوت، قتــــل

02/12/1991 
 

گـريي    گروگان: بريوت  30/09/1985
چهار عضـو سـفارت     

روي احتاد مجاهري شـو   
 در بريوت

ــاتكوف   ــادي آ آرآ
KATKOV, Arkadyقتــل؟  :

08/10/1985 
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ــوف   ــري مريآـ والـ
MIRKOV, Valeryآزادي  :

08/10/1985 
 

ــپريين   ــگ اسـ اولـ
SZRING, Olegآزادي   :

08/10/1985 
 

ــك   ــوالي سويرس نيك
SVIRSK, Nikolaiآزادي  :

08/10/1985  
 

گـريي    گروگان: بريوت  31/01/1986
 DO CHEAدو شا سونگ

SUNG تبعـــة آـــره 
جنوبي، ديپلمـات،   

 26/10/1987: آزادي
 

گـريي    گروگان: بريوت  28/02/1986
 Marcelمارسل آوداري 

COUDARI تبعـــــــة 
ــه، آزادي : فرانسـ

11/11/1986 
 

گـريي    گروگان: بريوت  08/03/1986
ــه،   ــاع فرانس اتب
جـــــان لـــــويي 

ــدي   Jean-Louisنورمان
NORMANDI ،خربنگـــار 
 27/11/1987: آزادي

 
 Zhilizشـو  فيليـپ رو 

ROCHOT    آزادي ، :
20/06/1986 
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ــن   Georgژرژ هانسـ
HANSEN    آزادي ، :

20/06/1986 
 

 Aurelآ آورل آورنــه
CORNEA    آزادي ، :

24/12/1986 
 

گـريي    گروگان: بريوت  28/03/1986
 اتباع بريتانيا
ــالس   Leighالي دوگــ

DOUGLAS ــور  پرفســ
دانشگاه آمريكايي  

 بريوت،
 Zhilizفيليپ پدفيلـد 

ZADFIELD ، ــم معلـــ
 انگليسي، 

ــل   ــه قت ــر دو ب ه
ــيده در  رســـــــ

ــراه 17/04/1986  مهـ
 با جسد 
بورن پيـدا     پرت آيل 

 شدند
 

گريي   گروگان: لبنان  08/04/1986
 Michelميشل بريـان  

BRIAN ــة  تبعــــــ
ــه، آزادي : فرانسـ

10/04/1986  
 

گـريي    گروگان: بريوت  10/04/1986
تبعة لبنان، نبيل   

 Nabil BTEICHEبتيشـــه 
ــدافع،   ــل مـ وآيـ

 01/02/1987: اديآز
 

گـريي    گروگان: بريوت  11/04/1986
 Brianبريان آينـان  
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KEENAN ــة  تبعـــــ
ــد، آزادي : ايرلنـ

24/08/1990 
 

گـريي    گروگان: بريوت  17/04/1986
 Johnآـارتي  جان مـك 

ACCARTHY تبعــــــة 
ــا،  بريتانيــــــ
ــار، آزادي : خربنگـ

07/08/1991 
 

گريي   گروگان: لبنان  28/04/1986
اتبــــاع قــــربس، 
ــايوتي س پانــــــ

ــوس ــاس؟(تريآ ) آريآ
Zanayotis TIRKOS(KIRKAS?) ،

  21/06/1986: آزادي
ــتاوروس  اســـــــ

ــاآيس   Stavrosييانـ
YIANNAKIS  آزادي ، :

21/06/1986 
 

گـريي    گروگان: بريوت  07/05/1986
آاميـــل ســـونتاگ 

Kamile SONTAG ــة  تبعـ
ــه، آزادي : فرانسـ

11/11/1986 
 

گريي   گروگان: لبنان  09/09/1986
 Frank REEDفرانك ريد 

تبعـــة آمريكـــا، 
مــــدير مدرســــة 

املللي در بريوت،     بني
 30/04/1990: آزادي

 
گريي   گروگان: لبنان  29/09/1986

ژان مــاري سروســي 
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Jean-Marie SROUSSI  تبعـة 
ــه، آزادي : فرانسـ

01/10/1986 
 

گـريي    گروگان: بريوت   21/10/1986
ــي  ادوارد تريســـ

Edward TRACY ــة  تبعـ
ــا، آزادي : آمريكـ

11/08/1991 
 

گريي   گروگان: لبنان  12/01/1987
بكـــر دمـــاحنوري، 
تبعـــة عربســـتان 
ــعودي، آزادي : ســ

18/03/1987 
 

گـريي    گروگان: بريوت  13/01/1987
ــو  Roger روژه آوآـ

AUQUE ــة  تبعــــــ
ــه،  فرانســــــــ

نگـــار،  روزنامـــه
 27/11/1987: آزادي

 
گـريي    گروگان: بريوت  17/01/1987

 Rudolzhرودولف آردس 
CORDES   ،تبعة آملان 

  12/09/1988: اديآز
 

گـريي    گروگان: بريوت  20/01/1987
 Alferedآلفرد امشيـت  

SCHMIDT   ،تبعة آملان 
آارمنـــد زميـــنس، 

 07/09/1987: آزادي
 

گـريي    گروگان: بريوت  20/01/1987
 Terry WAITEتري وايت 

تبعــة بريتانيــا، 
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آليساي انگليكـان   
: بريتانيا، آزادي 

18/11/1991 
 

گـريي    گانگرو: بريوت  24/01/1987
چهار تبعة آمريكا   
ــاين   ــوار س ميتلس

SINGH Mithleswarآزادي  :
03/10/1988 
 

ــل   ــل هي ــرت پ راب
ZOLHILL Robertآزادي ، :

22/04/1990 
 

 TURNERجسه تـورنر  
Jesse       آزادي  :
21/10/1991 
 

، STEEN Alanآلن استني 
 30/12/1991: آزادي

ــر    ــار نف ــر چه ه
پرفســور دانشــگاه 

 آمريكايي بريوت
 

گريي   گروگان: لبنان  26/01/1987
 Khaled DEEBخالد ديب 

تبعـــة عربســـتان 
ــعودي، آزادي : ســ

18/03/1987 
 

گـريي    گروگان: بريوت  17/06/1987
 Charlesچــارلز گــالس 

GLASS ــة  تبعــــــ
ــا،  آمريكــــــــ

نگار و دو     روزنامه
ــراه، آزادي / مهـــ

 18/08/1987: فرار
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گـريي    گروگان: بريوت  27/01/1988

 Ralzhرالــف شــري  
SCHRAY   ،تبعة آملان

ــدس، آزادي : مهنــ
03/03/1988 

 
گـريي    گروگان: بريوت  10/02/1988

 اتباع سواد
 Ridenريـدن فولكـه   

FOLKE     آزادي ، :
10/02/1988 

 Andereآنـــدره الدا 
LADA      آزادي ، :

10/02/1988 
 

ــان   17/02/1988 ــوب لبنـ : جنـ
گريي ويليام    گروگان
 William HIGGINSهيگينس 

تبعـــة آمريكـــا، 
ي ســـرهنگ نريوهـــا

سازمان ملل، قتـل    
 ؟23/12/1991

 
ــريوس  21/05/1988 ــان/تـ : لبنـ

ــان ــريي ژان  گروگ گ
ــا   ــل ماريـ مارسـ

 Jean Marcelروبرت آولز
Maria Robert COOLS  تبعـة 

بلژيـــك، پزشـــك، 
 15/06/1989: آزادي

 
ــيدون  17/11/1988 ــان/ ص : لبن

گــريي پــيرت  گروگــان
ــر   Zeter WINKLERوينكل

تبعة سوايس، عضـو    
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، صليب سرخ جهـاني   
 16/12/1988: آزادي

 
گـريي    گروگان: بريوت  12/05/1989

 تبعة Jack MANجك من 
بريتانيا، تـاجر،   

 24/09/1991: آزادي
 

گريي   گروگان: صيدون  16/05/1989
 هاي آملان تبعه

 
هاينريش اشـرتوبيگ   

STRUEBIG Heinrich ،
 17/06/1992: آزادي

 
تومـــاس آمپتنـــر 

KEMZTNER Thomas ،
 17/06/1992: آزادي

 
ــنيتزلر   ــرتا شـ پـ

SCHNITZLER Zetra ،
 16/05/1989: آزادي

 
مـــارآوس آوينـــت 

QUINT Markusآزادي ، :
16/05/1989 

 
گريي   گروگان: صيدون 06/10/1989

 اتباع سوايس
ــنت   ــانوال آريس ام

CHIRISTEN Emanuel ،
 08/08/1990 :آزادي

 
اليـــو اريكـــواز 

ERRIQUEZ Elioآزادي ، :
13/08/1990 
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ــرخ   ــليب س ــو ص عض
 يجهان

 
گـريي    گروگان: بريوت  08/08/1991

 Jeromeژروم لويارد 
LEYRAUD تبعــــــة 

ــگ   ــه، مهاهن فرانس
ــدة  Medecin du( آنن

Monde(    آزادي ، :
11/08/1991



 
 
 

 BfVدر " گروه آار ايران" گزارش -2

 28/4/1994 تقاضاي گواه -آ
 
 

 AXEL JESCHKEآآسل يشكه 
 وآيل دعاوي

 1به دادگاه عايل برلن شعبة 
 نبل ويتس
  برلن14057

28/4/1994 
 

 تقاضاي گواه
 در دادرسي آيفري

 عليه
 امني و ديگران

AZ.: (1) 2 StE 2/93 (19/93) 
 
 

 شود تقاضا مي
 

 BfVرييس 
 Eckart Werthebachباخ  آقاي دآرت اآارت ورته

 Merian 100خيابان مريان 
 50765آلن 

 
 :هاي زير شهادت دهد به عنوان شاهد در مورد واقعيت

گـروه آـار    "    حمتواي گـزارش هتيـه شـده توسـط              .   1
: موضـوع :  عنـوان  -1993 ژواية   29 در   BfVدر  " ايران
 مبـتين بـر     -"هاي اطالعاتي ايران    هاي سازمان   فعاليت

و " دوسـت "هـاي     اين اداره و سازمان   " منابع موثق "
 .هايشان هاي آسب شده از طريق فعاليت مهچنني شناسايي
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 بـه آقـاي امشيـت       1 مشـارة    گزارش مطرح شده در   .      2
باوار وزير مشاور در دفرت صدراعظم اطالع داده شده         

 .است
 دليل

 :1در مورد مشارة 
 
 و نه هـيچ سـازمان اطالعـاتي         BfVتوان پذيرفت آه نه       مي

ديگري براي شهادت، منابع انساني خـود را بـه عنـوان            
توان پـذيرفت آـه      عالوه بر آن مي   . شاهد علين خنواهد آرد   

هاي فـين و عمليـاتي آـه توسـط           اي اطالعاتي روش  ه  سازمان
 سـپتامرب   17هاي خود را در بـارة سؤقصـد           ها شناسايي   آن

 .اند خمفي نگاه خواهند داشت  به دست آورده1992
 

 منابع و متامي وسايل به آـار گرفتـه شـده را             BfVرييس  
هـا     قادر است در مورد موثق بودن آن       BfVرييس  . شناسد  مي

 .شهادت دهد
 

 :2رد مشارة در مو
 

 به آقاي امشيـت بـاوار وزيـر         BfVاين واقعيت آه گزارش     
مشاور در دفرت صدراعظم و به اين طريق به مقامات باالي         
حكومت اطالع داده شده است، نشان دهنـدة امهيـت بسـيار            

هاي اطالعاتي براي روشن آـردن        هاي سازمان   زياد شناسايي 
 .اشدب مي" ميكونوس"هاي سؤقصد در رستوران  زمينه

 
 امضأ آآسل يشكه

 وآيل دعاوي



 

 
 
 

 28/4/1994 تقاضاي گواه -ب
 
 

 آآسل يشكه
 وآيل دعاوي 

 1به دادگاه عايل برلن شعبة 
 لنب ويتس
  برلن14057

28/4/1994 
 

 تقاضاي گواه
 در دادرسي آيفري

 عليه
 امني و ديگران

AZ.: (1) 2 StE 2/93 (19/93) 
 
 

 شود تقاضا مي
 

 29 در   BfVدر  " روه آـار ايـران    گ"گزارش هتيه شده توسط     
هـاي    هاي سـازمان    فعاليت: موضوع: " عنوان - 1993ژواية  

 -"اطالعاتي ايران
 توسط

BfV 
 Merian 100خيابان مريان 

  آلن50765
 :هاي زير مطرح شود به عنوان مدرك براي واقعيت

 در مجهوري آملان سه سازمان اطالعاتي ايران در مقرهاي         -
وزارت : "آننـد   فعاليـت مـي   قانوني و غـري قـانوني       

واواك؛ ســازمان اطالعــاتي  " اطالعــات و امنيــت  
شود و    ناميده مي " واحد قدس "آه  " پاسداران انقالب "

 ؛"J2"سازمان اطالعات ارتش 



 78 هاي اطالعاتي آملان هاي سازمان گزارش

 از مجله وظـايف واواك و واحـد قـدس اجـراي عمليـات              -
 - مهچنني در مجهوري آملان    -تروريسيت در خارج از آشور      

ايران تعقيب و سرآوب نظـامي      باشد؛ در اين آار       مي
منتقدين رژمي در خارج از آشور را امر داخلي خـود           

 .آند تلقي مي

 در سفارت ايران در بن      1987 و   1986هاي    واواك از سال   -
شـود    طور ويژه حمافظت مي     در يك طبقة ساختمان آه به     

داراي يك مقر است، يك اطاق فرسـتنده در اختيـار           
 ند است؛ آارم20دارد و حداقل داراي 

هـاي دوسـت، مقـر         و سازمان  BfV بنا بر ارزيابي روشن     -
هـاي اطالعـاتي در        ايـن سـازمان    مرآزواواك در بن    

 .اروپاي غربي است

مرآز ثقل فعاليت مقر واواك در بن تعقيب و مراقبـت           -
ــأموران    ــت و م ــان اس ــي در آمل ــيون ايران اپوزيس
اطالعــاتي ايــران بــه ويــژه اعضــاي حــزب دمكــرات 

  ايران را زير نظر دارند؛آردستان

براي مراقبت از اپوزيسيون ايرانـي در آملـان واواك           -
يي چند شاخه از خربچينان و مـأموران سـازمان            شبكه

 داده است؛

شوند از مجلـه بـه       مأموراني آه در ايران استخدام مي      -
 شوند؛ عنوان پناهنده به آملان فرستاده مي

هـا در    از آنسولگري   مقر واواك در بن و مهچنني تعدادي      -
گرايي اسالمي، مسـلمانان      آملان براي محايت از بنياد    

هـا را در جنـب        طـور عمـده لبنـاني       غري ايراني، به  
 آند؛ گريد و سرپرسيت مي ها به آار مي ها و افغاني ترك

ريـزي شـده،      براي تدارك يك سؤقصد يا تـرور برنامـه         -
اتي آه از نريوهاي رهربي اطالعـ     " تيم عمليات "افراد  

آيند، حمل انتخاب شدة ترور و        مي باشند به آملان مي    
گرينـد،    وضع زندگي افراد مورد نظر را زير نظر مـي         

طور معمول توسط يك تـيم ضـربت          در حايل آه ترور به    
 آيد؛ ساآن حمل به اجرا در مي

هـاي اطالعـاتي و       مأموران امنـييت ايـران در فعاليـت        -
هـاي اسـالمي      مـن احتادية اجن "تروريسيت خود با اعضاي     

باشـند و     آـه طرفـدار رژمي مـي      ) .U.I.S.A" (دانشجويان
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متــهم دارابــي يكــي از آادرهــاي آن اســت مهكــاري 
 آنند؛ مي

به رهـربي مقـر واواك      " ميكونوس"سؤقصد در رستوران      -
" بزرگ علوي "در بن تدارك ديده شده و با اسم رمز          

اجرا شده است؛ متهم دارابي جزيي از ايـن جمموعـه           
 .ه استبود

  دليل
 

 1992 سـپتامرب    17هاي ترور        روشن آردن زمينه   .   1
بر طبق شرايط عمومي حقوقي     " ميكونوس"در رستوران   
تر بنا بر ادعانامة موجـود، موضـوع          و از آن روشن   

 نـوامرب   12هيأت قضـات در قـرار       . اين دادرسي است  
 خود تأييد منود آه آقـاي امشيـت بـاوار وزيـر             1993

 صدراعظم هم به عنوان گـواه شـهادت         مشاور در دفرت  
" هاي اين سؤقصد    در مورد زمينه  "دهد آه اطالعات او     

 ؛"اگر اطالعاتي دارد چيست"

جاسوسي و تعقيـب و     : ها عبارتند از اوال     اين زمينه 
مراقبت اپوزيسيون سياسي خمالف مجهوري اسالمي ايران       

 به ويژه هواداران واعضاي حزب دمكـرات        -در آملان   
ريـزي و تـدارآات       برنامـه :  ثانيا - ايران آردستان

خمفي و مهچنني اجراي ترور از طريق سـازمان اطالعـات           
 .ايران

 بند  244مادة  (نيست  " غري جماز "     اين تقاضا    .  2
 ). مقرارات دادرسي آيفري1 قسمت 3

شود   ممنوع بودن گواه تنها هنگامي در نظر گرفته مي        
.  جماز نباشد  آه به علت درجة سري بودن آن، توضيحش       
 .در اين مورد نقطه اتكايي وجود ندارد

به عكس آقاي امشيـت بـاوار وزيـر مشـاور در دفـرت              
 در بــارة 1994 آوريــل 14صــدراعظم در شــهادتش در 

 :ممنوع بودن طرح اين سند گفت

يي وجود داشته باشد آه براي روشن شدن          اگر پرونده 
" ســري"هــاي تــرور مهــم باشــد بــه عنــوان  زمينــه

بندي به تنهايي مانع      اين طبقه . دي شده است  بن  طبقه
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ارائه اين نوشته اگر وجود داشته باشد به دادگاه         
 .و به ديگر شرآت آنندگان در دادرسي نيست

نيسـت  " غـري قابـل دسرتسـي     "مدرك مورد اشاره    .       3
 ). مقرارات دادرسي آيفري2 قسمت 3 بند 244مادة (

 خمفي مباننـد    BfVهاي    به طور آلي ضروري نيست پرونده     
)Kleinknecht/Meyer-Gossner 41.Aufl.Anmerkg. 7 zu § 96 StZO mit Hinweis auf BVerfG in 

NJW 87/202.( 

يادداشـت در   "اين داليل به نكتة خـاص       . 2در مشارة   
 .اشاره شده است" مورد سري بودن

 
 امضأ آآسل يشكه

 وآيل دعاوي



 

 
 
 

 fVB 12/8/1994 نامة دادگاه عايل برلن به -پ
 
 
 

 دادگاه عايل برلن
12/8/1994 

(1) 2StE 2/93 (19/93)- 
  BfVبه 

 AGI 247 - S - 350 070 - 202 / 94راجع به 
 100553صندق پسيت 

  آلن50445
 

دادرسي آيفري عليه امني و ديگران به اهتام قتل         : موضوع
 ")ميكونوس"دادرسي معروف به (و غريه 

 
 1994 اوت 2نوشتة مشا به تاريخ : در باره

AGI 247 - S - 350 070 - 202 / 94 
 

 به عنوان شاهد    BfVوالد مدير     به خاطر معريف آقاي گرونه    
والـد    تاريخ دعوت به آقـاي گرونـه      . و آارشناس متشكرم  

 .براي شهادت در اولني فرصت اطالع داده خواهد شد
 22والد تنها حمدود به گـزارش اداري          شهادت آقاي گرونه  

در . اي مربوط بـه آن خنواهـد بـود        ه   و سوال  1993آوريل  
مورد گزارش گروه آار ايران آـه در تقاضـانامة يشـكه            

 ذآر شده نيز 1994 آوريل 28وآيل شاآي خصوصي به تاريخ     
آـنم    خـواهش مـي   . والد سـوال شـود      بايد از آقاي گرونه   

تصميم خود داير بر عـدم دادن اجـازة شـهادت در ايـن             
. ررسـي آنيـد   والـد را دوبـاره ب       مورد به آقاي گرونـه    

 :خواهم به نكات زير اشاره آنم اجازه مي
 

 آـه   (StZO) مقررات دادرسي آيفـري      96بر طبق دستور مادة     
بــراي تقاضــاي ايــن اطالعــات قابــل اســـتفاده اســـت  

 Kleinknecht/Meyer/Gossner, StZO 41. Aufl.,§ 96 Rdn. 12مقايســه شــود بـا    (
Nachw.(   طالعات سر باز   تواند از ارائه ا     ، تنها هنگامي مي
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هـاي آملـان    زده شود آه براي آشور و يا يكي از ايالـت         
شـود آـه چـنني       از نوشتة مشا برداشت مني    . زيان آور باشد  

موردي مطرح است زيرا حاوي هيچ دليلي براي امتناع از         
آنم در   عالوه بر اين خواهش مي    . دادن اجازة شهادت نيست   

تقاضا نامة هاي ادعايي در      نظر داشته باشيد آه واقعيت    
هـا و    يشكه وآيل شاآي خصوصي بـراي روشـن شـدن زمينـه           

در " ميكونوس" در رستوران 1992 سپتامرب   17جوانب سؤقصد   
 .توانند امهيت جدي داشته باشند برلن مي

 
اگر خود را در شرايطي مني بينيد آه بـه آقـاي گرونـه            
والد اجازة شهادت بدهيد خواهش مي آـنم تصـميم مقـام            

 ).StZO 96 §§(را ضميمه مناييد باالتر اداري 
 

 رييس هيأت قضات
 آوبش

 قاضي رييس، در دادگاه عايل



 

 
 
 

 سپتامرب BfV 6 اجازة شهادت گرونه والد مدير -ت
1994 

 
 

 وزارت آشور
Z I 2/IS 3 - 626 720-3/7.1 

 
 

 5-4لنب  به دادگاه عايل برلن ويتس
  برلن14045

 1994 سپتامرب 6
 

 براي اطالع
BfV 

 والد رييس اداره قاي گرونهبه دست آ
 Merianخيابان مريان 

  آلن50765
 

دادرسي آيفري عليه امني و ديگران به جرم قتل : موضوع
 و غريه 

 ")ميكونوس"دادرسي معروف به  ( 
 

 در BfVنامة دادگاه عايل برلن به . 1:  درباره
12/08/1994 

    Gnr. (1) 2 StE 2/93 (19/93)     
 25/08/1994 به وزارت آشور در BfVنامة . 2          

    Gz. AGI-247-S-350 070-222/94 VSV    
       مهراه با گزارشات مربوطه 

 

 4،  1 بنـد    62در مورد موضوع ذآر شده مطابق با مـادة          
BBG  ها به حمتـواي گـزارش         جا آه سوال     تا آنBfV")   گـروه

 مربـوط شـود بـه آقـاي     1993 ژوايه   29در  ") آار ايران 
 . شود  اجازة شهادت داده منيBfVالد آارمند و گرونه
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دادن اجازة ناحمدود براي شهادت در مورد ايـن گـزارش،           
هم به زيان آشور است و هـم اجـراي وظـايف عمـومي را             

اندازد يا حداقل بـه شـدت مشـكل        طور جدي به خطر مي      به
 .منايد مي

 ارائه اطالعات ناحمدود در مورد حمتواي گزارش از مجله

 ها سري است آوري اطالعاتي آه خبشي از آن مجع   منشأ -
 BfV   اقدامات اجرايي ادارات -
 هاي خارجي    و مسالة مهكاري با سازمان-

سازند و از اين طريق مبـارزه بـا اعمـال           را آشكار مي  
اندازند و يا  آميز تروريسيت را در آينده به خطر مي         قهر
 .گذارند ها تأثري مي طور جدي بر آن به

هــا تــا   و روش مهكــاري آنBfVي عمليــاتي ادارات هــا روش
اجراي وظـايف رمسـي     . هنگامي آارآ هستند آه خمفي مبانند     

 هستند و دفاع مـاثر در برابـر         BfVآه بر عهده ادارات     
افتنـد و يـا     خماطرات آينده به اين ترتيب به خطـر مـي         

 .شوند حداقل به شدت مشكل مي

از چـنني   " قمنـد حمافل عال "اين واقعييت جتربه شده است آه       
هاي آيندة   گريي خواهند آرد و در فعاليت       اظهاراتي نتيجه 

بـه ايـن طريـق      . ها اسـتفاده خواهنـد آـرد        خود از آن  
 آـارآيي خـود     BfVامكانات تا آنون حمفوظ ماندة ادارات       

هاي ناشي از آن بـراي مجهـوري        زيان. دهند  را از دست مي   
قبـت و    در مرا  BfVآملان در مشـكل شـدن موفقيـت ادارات          

 .رديابي خواهد بود

هــا حــاوي نظــرات و  آوري فاآــت گــزارش عــالوه بــر مجــع
هايي است آه حمتواي آن را براي ارائه به اين         گريي  نتيجه

 .آند دادرسي به عنوان مدرك نامتناسب مي

 از طرف 
 LENZ امضأ لنز 



 

 
 
 

 نامة دادگاه عايل برلن به وزارت آشور -ث
16/9/1994 
 
 

 دادگاه عايل برلن
16/9/1994 

(1) 2 StE 2/93 (19/93)- 
 به وزارت آشور

 170290صندق پسيت 
  بن53108

 
دادرسي آيفري عليه امني و ديگران به اهتام قتل : موضوع
 ")ميكونوس"دادرسي معروف به (و غريه 

 
 1994 سپتامرب 6نوشتة مشا به تاريخ :  در باره

   - Z I 2/S 3 - 626 720 -3/7.1 - 
 

والـد   ط اجازة حمدودي بـه آقـاي گرونـه        طي نامة فوق فق   
از دادن اجـازة    .  براي شهادت داده شـده اسـت       BfVمدير  

بـه  " گـروه آـار ايـران     "شهادت در مورد حمتواي گزارش      
 . امتناع شده است1993 ژوان 29تاريخ 

 
هاي مذآور براي امتناع از دادن اجازه چنني         در ارزيابي 

طور ناحمدود  فرض شده است آه از شاهد در بارة گزارش به        
هـاي    اما ممكـن اسـت در بـارة واقعيـت         . سوال خواهد شد  

 يشكه وآيـل شـاآي   1994 آوريل  28ادعايي در تقاضانامه    
خصوصي پاسخ داده شود بدون آن آه شخص مطلـع در بـارة           

ها، مقررات عمليـات    منشأ اطالعات سري و روش آار با آن       
ين هاي اطالعـاتي خـارجي سـخ       و در بارة مهكاري با سازمان     

 .بگويد
 

آنـد اجـازه شـهادت در       از اين رو هيأت قضات خواهش مي      
هـاي نـام بـرده داده شـود و امتنـاع از              بارة موضـوع  

 .گويي به امور امنييت حمدود گردد پاسخ
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 اآترب  14والد در     با توجه به اين آه آقاي مدير، گرونه       

 شهادت خواهند داد، از اجنام سريع اين امر متشكر          1994
 .خواهم بود

 
  دادگاه جنايي1رييس هيأت قضات شعبة 

 آوبش
 قاضي رييس، در دادگاه عايل



 

 
 

 2 به دادگاه جنايي  BfV پاسخ نامة رييس -ج
 1994اآترب 

 
 

BfV 
 1994 اوت 2

 به 
  دادگاه جنايي1رييس شعبة 
 آقاي آوبش

 Charlottenburgبورگ  دادگاه عايل برلن شارلنت
 5-4لنب  ويتس
14057 

 
آيفري عليه امني و ديگران به اهتام قتل دادرسي : موضوع
 ")ميكونوس"دادرسي معروف به (و غريه 

 
 1994 ژوايه 20 ژوان و15نوشتة مشا به تاريخ : در باره

(1) 2 StE 2/93 (19/93)- 
 
تواند به عنوان تدوين       مي BfVوالد مدير آل در       گرونه. 1

 به عنوان شـاهد و      1993 آوريل   22آنندة گزارش اداري    
 .اس دعوت شودآارشن

 
 آه يشكه وآيل دعـاوي      1993 ژوان   29گزارش به تاريخ    . 2

والـد    مطرح آرده است در حوزه مساوليت آقـاي گرونـه         
به اين علت من وي را تدوين آنندة ايـن          . قرار دارد 
در هر صورت به هيچ وجه به وي اجازة         . نامم  گزارش مي 

 .شهادت در مورد حمتواي اين گزارش داده خنواهد شد
 : طرفاز 

FRISCH امضأ دآرت فريش



 

 
 
 

 1994 ژوايه 9 قرار هيأت قضات -چ
 
 
 
 ]  پروتكل دادرسي326. ص1994 ژوايه 9قرار هيأت قضات [
 

 تصميم گرفته و اعالم شد
 

تصميم در بارة تقاضانامه يشكه وآيل شـاآي خصوصـي          . 1
 آه وآالي شاآيان خصوصـي اريـگ   1994 آوريل   28به تاريخ   

 Ehrig    و ويالند Wieland          و وآالي مدافع متـهم دارابـي از آن 
گـروه آـار   "تري از گـزارش       محايت آردند تا مشخصات بيش    

 مطرح شـود بـه آينـده    1993 ژوايه   29به تاريخ   " ايران
هـاي ادعـايي در       هيـأت قضـات واقعيـت     . شـود   موآول مـي  

اما ضـروري اسـت از      . داند  تقاضانامه را مدارك مهم مي    
به مدارك مربوط به موضـوع      متام امكانات براي دستيابي     

از اين رو تـدوين آننـدة گـزارش بايـد           . استفاده شود 
شناخته شود و به عنوان شاهد در مورد مـدارك ادعـايي           

 .شهادت دهد

گريي در مورد تقاضـانامة ديگـر بـراي شـهادت             تصميم. 2
 .شود  نيز به آينده موآول ميBfVرييس 

 شخصـي   در بارة روابط  ] دادستاني[مقامات شكايت آننده    
هـاي اطالعـاتي ايـران       ها با سـازمان     متهمني و روابط آن   

 آوريـل   22 به تـاريخ     BfVمدارآي از طريق گزارش اداري      
1993) ESA 9 . 1 Bl . 178 (ابتـدا بايـد روشـن    . اند ارائه آرده

 آوريل  28هاي ادعايي در تقاضانامة       شود آه آيا واقعيت   
 .توانند از گزارش اداري به دست آيند  مي1994



 

 
 
 

 1994 اآترب14 تقاضاي گواه -ح
 
 
 

 آآسل يشكه
 وآيل دعاوي 

 
 به دادگاه عايل برلن 

 شعبة يك
 لنب ويتس
  برلن14057

 1994 اآترب14
 
 

 تقاضاي شاهد
 

 دادرسي آيفري
 عليه

  امني و ديگران 
- (1) 2 StE 2/93 (19/93)- 

 
 

 شود تقاضا مي
 

د در   آه امروز به عنـوان شـاه       BfVاز گرونه والد مدير     
هاي زيـر سـوال      دادرسي شهادت مي دهد، در مورد واقعيت      

هاي   فعاليت: موضوع" با عنوان    -يي     صفحه 16نوشتة  : شود
 فتوآپي گزارشـي اسـت آـه        -"هاي اطالعاتي ايران    سازمان

 هتيـه آـرده   1993 ژوايه  29 در   BfVدر  " گروه آار ايران  "
 .است
 

 دليل
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اي ادعـا شـده     ه  نوشتة ارائه شده متام واقعيت    .       1
 28 شاآي خصوصـي بـه تـاريخ         10در تقاضانامة قادري  

 . را ثابت ميكند1994آوريل 

 

نكات ادعا شده در تقاضا بنا بر تصميم دادگاه 
مهني نظر حقوقي را آقاي . باشند مي" مدارك مهمي"

 به اطالع رييس 1994 ژوان 15رييس دادگاه در نامة 
BfVاه در از اين گذشته آقاي رييس دادگ.  رساند

 مطرح منود آه BfV در مقابل نظر 1994 اوت 12نامة 
براي روشن آردن "توانند  مي" هاي ادعايي واقعيت"

 سپتامرب 17زمينه و شرايطي آه در آن سا قصد 
 ".اتفاق افتاد، امهيت زيادي داشته باشند... 1992

 

" شاهد آشنا با موضوع "هاي دادگاه براي آمدن  تالش
ادِت تدوين آنندة گزارش جهت و براي آسب اجازة شه

. نتيجه ماند پرسش از او در بارة حمتواي گزارش بي
هايي از آن  بنا بر اين اآنون از خود گزارش آه خبش

) 21-18.  ص41/1994اشپيگل مشارة (منتشر شده است 
 .بايد استفاده شود

 

والد خواهد گفت آه فتوآپي گزارشي آه  شاهد گرونه
 .ي استارائه شده مشابه منت اصل

والد هبرتين شاهد قابل تصـور بـراي            آقاي گرونه     .    2
چـون بـه    . باشد  هاي ادعا شده مي     نشان دادن واقعيت  

 . اشاره شده استBfVوي به عنوان مولف گزارش 

 

BfV به آقاي رييس دادگاه اطالع داد 1994 اوت 2 در 
والد  در حوزة مساوليت آقاي گرونه"آه اين گزارش 
به عنوان تدوين "از اين رو او . "هتيه شده است

 .خوانده شده است" آنندة اين گزارش

 

                                                                 
 . رسول قادري برادر صادق شرفكندي10



 سيستم جنايتكار

 
 

91  

اجازة شهادت حمدود براي شاهد منايف سـوال از         .       3
 .او در مورد اين موضوع نيست

 

والد فقط   آقاي گرونهBfV 1994 اوت 2بنا بر نامة 
 1993 ژوان 29گزارش " در مورد حمتواي"جماز نيست 
تا  "1994 سپتامرب 6ور نيز در وزارت آش. سخن بگويد

مربوط ... جا آه سوال و جواب به حمتواي گزارش آن
 .اجازة شهادت نداد" شود

 

بلكه . گزارش نيست" حمتواي"اين تقاضا در مورد 
تنها به يكسان بودن نوشتة ارائه شده با منت اصلي 

 .باشد  مربوط مي-آشنا براي شاهد-

 
 امضأ آآسل يشكه

 وآيل دعاوي
 
 ]BfVمنت گزارش گروه آار ايران در : پيوست[



 

 
 
 

 1995 فورية 24 قرار هيأت قضات -خ
 
 

 1995 فورية 24

 

 تصميم گرفته و اعالم شد
(1) 2Ste 2/93 (19/93)- 

 دادرسي آيفري عليه امني و ديگران

 

 هاي يشكه وآيل شاآي خصوصي  تقاضانامه

 براي طرح يك گزارش از 1994 آوريل 28در تاريخ . 1
 1993 ژوان 29ار ايران به تاريخ گروه آ

والد مدير   براي شهادت گرونه1994 اآترب 14در . 2
BfV در بارة نوشتة گروه آار ايران آه براي ضبط 

 در پرونده به دادگاه ارائه شده است

 .شوند رد مي

 پس گرفته 1994 ژوايه 9قرار هيأت قضات به تاريخ 
 .شود مي

 

 :داليل

گـريي در بـارة       تصـميم  در قرار ذآـر شـده هيـأت قضـات         
 آوريل را به بعد موآـول آـرد         28تقاضانامه به تاريخ    

به اين دليل آه شهادت تدوين آننـدة        ) 326. پروتكل ص (
گزارش به عنوان آسي آه با موضـوع آشناسـت را خواهـد            

تأييـد  ) VerfBd. VI BL. 164 (1994 اوت 2 در نوشـتة  BfV. شـنيد 
والد تدوين   گرونهمنود آه گزارش در حوزة مساوليت شاهد        

 مقـررات   96اما وزارت آشور منطبق با مـادة        . شده است 
 .به شاهد اجازة شهادت نداد) StZO(دادرسي آيفري 
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حتديد شهادت در ابتدا تنها مربـوط بـه حمتـواي گـزارش             
)VerfBd. VI BL. 228 (رغم نظر خمـالف هيـأت    اين حتديد علي. بود

بـا  ). VerfBd. VI BL. 22 (پس گرفتـه نشـد  ) VerfBd. VI BL. 239(قضات 
 اين وزارختانـه روشـن   1994 اآترب  14توجه به تقاضانامة    

آه حتديد شهادت نه فقط حمتواي گزارش ) VerfBd. VII BL. 79(آرد 
گريد آه مستقيم يـا غـري      بلكه اظهاراتي را هم در بر مي      

 .شود مستقيم به حمتواي گزارش و مراتب آن مربوط مي

ح، طرح اين مدرك غري قابل قبـول      به علت اعالم منع توضي    
 .است

گريي خود گزارش نيز صادق    اين امر مهچنني در مورد به آار      
 .است



 

 
 

 1995 فورية 24 قرار هيأت قضات  -د
 

 (1) 2Ste 2/93 (19/93)- 
 دادرسي آيفري عليه امني و ديگران

 تصميم گرفته و اعالم شد
 1994  آوريل28هاي يشكه وآيل شاآي خصوصي در  تقاضانامه

 در بارة گزارش گروه آار ايران BfVبراي شهادت رييس 
 .شود  رد مي1993 ژوان 29به تاريخ 

 پس گرفته 1994 ژوايه 9تصميم هيأت قضات به تاريخ 
 .شوند مي

 :داليل

شاهد بايد اظهار آند آه گزارش هتيه شـده توسـط گـروه            
ــن اداره و    ــق اي ــابع موث ــر من ــتين ب ــران مب ــار اي آ

باوار  باشد و به اطالع امشيت     عاتي دوست مي  هاي اطال   سازمان
هيـأت قضـات    . وزير مشاور در دفرت صدراعظم رسيده اسـت       

گريي در بارة اين تقاضانامه را به اين دليل بـه           تصميم
شد آيا حمتواي گـزارش     بعد موآول آرد آه بايد بررسي مي      

پروتكـل  . (تواند از اطالعـات اداري بـه دسـت آينـد            مي
 .شود ك اآنون ديگر رد ميتقاضاي مدر). 326.ص

 .امهيت است گريي بي طرح مدرك به داليل عملي براي تصميم

جا آه به دنبال اعالم امتناع وزارت آشور، هيـأت          از آن 
تواند از حمتواي گزارش گروه آار ايـران مطلـع           قضات مني 

ها متكي اسـت نيـز ديگـر        شود، منابعي آه گزارش بر آن     
 .مطرح نيستند

ت است آه آيـا گـزارش بـه اطـالع وزيـر            مهچنني بدون امهي  
اگـر چـه در صـورت       . مشاور در دفرت صدراعظم رسيده است     

توانست امهيت جمرد گـزارش را       اثبات واقعيت ادعا شده مي    
امهيـت  . اما از آن هيچ چيزي به دست نيامـد        . مشخص آند 

امـا  . ها بسـتگي بـه حمتـواي گـزارش دارد           مشخص واقعيت 
 . غري قابل دسرتسي استحمتواي گزارش براي هيأت قضات



 

 
 
 

 1995 مارس 23 قرار هيأت قضات -ذ
 

 (1) 2Ste 2/93 (19/93)- 
 دادرسي آيفري عليه امني و ديگران

 1995 مارس 23

 تصميم گرفته و اعالم شد
 

منت ارائه شده توسط يشكه وآيل شاآي خصوصـي بـه هيـأت            
" هاي اطالعاتي ايران    هاي سازمان   فعاليت"قضات با عنوان    

براي ارااة سند به عنوان مدرك بـه       . شود   خوانده   بايد
 .دادگاه هيچ مانعي وجود ندارد

اصوال هر سندي به عنوان مدرك تا وقـيت آـه ممنوعيـت             . 1
مقايسه شـود  (طرح آن وجود نداشته باشد قابل طرح است         

 ,.Alsberg/Nüse/Meyer. Beweisantrag im Strafzrozss, 5. Aufl ؛162 ,160 ,20 ؛BGHSt 27, 135 136 با
S. 251 .(     سند يك منت است آه حمتـواي يـك انديشـه را جمسـم
تواننـد از حمتـوايش     سازد و ديگران با خواندن آن مي        مي

 § ,.Mayr in KK-StZO, 3. Aufl ؛BGHSt 27, 135 136مقايسه شود با ( آگاه شوند
267 249 Rdn. 8؛ ANM S. 242 .( بنا بر اين معيارها منت ارائه شده

ايـن آـه نويسـنده و يـا        . أت قضات يك سند اسـت     به هي 
امهيت است، زيرا ايـن     توان شناخت بي    تدوين آننده را مني   

امر صوري در آاربرد مفهوم سند به معين دادرسي حقـوقي          
از آاربرد مفهوم سند به معين واقعي حقوقي آن بنا بـر          

ــادة  ) .StGB) vgl. Dreher/Troendle, StGB 47. Aufl., § 267 Rdn. 2 mit Nachw 267م
 Kleinkneccht/Meyer-Gossner, StZO ؛vgl. Mayr in KK, §249 StGB Rdn. 9. (متفاوت است

41. Aufl., § 249 Rdn. 3؛ ANM S. 242.( 
 
 قانون دادرسي جنايي 2 قسمت 2 بند  251بنا بر مادة    . 2

بنـا بـر ايـن دسـتور        . ممنوعيت طرح مدرك وجود نـدارد     
ك سند آه حاوي توضـيحات شـخص      جاي شهادت يك شاهد، ي      به

توانـد خوانـده شـود آـه در          شاهد است تنها هنگامي مي    
زمان قابل پيش بيين نتوان در دادگـاه از شـاهد سـوال            
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اين شرايط براي قابل خواندن بودن در اين مـورد          . آرد
 .موجود است

 
منت ارائه شـده تصـوير جـامعي اسـت از آنچـه در              . 1.2

 از 1994 آوريـل  28ريخ تقاضاي وآيل شاآي خصوصي به تـا     
 نقل 1993 ژوايه 29به تاريخ  " گروه آار ايران  "گزارش  "

اين منت مشمول مفهوم توضيح آتيب شخص شـاهد اسـت،           . شده
آيفيت سند بـودن، بنـا بـر        . هر چند داراي امضأ نيست    

 مقررات دادرسي جنايي نـه پـيش شـرطش          2 بند   251مادة  
) ANM S. 271 ؛vgl. Mayr in KK, §251 StGB Rdn. 25(امضاي تدوين آننده است 

. و نه الزم است شخص شاهد سند را خود هتيه آـرده باشـد          
آايف است آه منت به درخواست و ميل شخص شاهد هتيـه شـده           

 ؛Gollwitzer in Loewe / Rosenberg, StZO 24. Aufl. , § 251 Rn. 57 ؛vgl. BGH St 1992, 326(باشد 
Kleinknecht / Mayer-Gossner, § 251 StZO Rdn. 32؛ ANM S. 271 .(   ايـن موضـوع در

 1994 اوت 29 بـه تـاريخ     BfVتأييد  . اين مورد صادق است   
دهد آه گزارش ارائه شده بـه         نشان مي ) 164 برگ   4جلد  (

حـوزة  " توسط وآيل شاآي خصوصي در  1993 ژوايه   29تاريخ  
ايـن  .  هتيـه شـده اسـت      BfVوالد آارمند     گرونه" مساوليت

 .ا تدوين آنندة گزارش خوانده استاداره او ر
 

تواند بـه عنـوان شـاهد          مني BfVوالد آارمند     گرونه. 2.2
آشنا با موضوع در بارة حمتواي نوشته شهادت دهد، چـون          

 مقررات دادرسي جنايي    96وزارت آشور با توجه به مادة       
 Bd ؛vgl. Bd. VI Bl. 228(در اين مورد به او اجازة شهادت نـداد  

VII bl. 22بنا به ارزيابي هيأت قضات خمالفت مقامات ). 81 ,79 ؛
از نظر عملي و حقوقي به داليل قابـل فهـم و پـذيرفتين            

)BGHSt 32, 115 125 (      متكـي اسـت و مربـوط بـه مـوارد مشــخص
بـه هـر   . اسـت ) BGHSt 33, 178, 180(باشد و از اين رو آايف  مي

طور آشكار داراي نقص حقوقي نيست       صورت خودسرانه يا به   
)vgl. BGHStZO § 96 Szerrerklaerung 1 .(والد آارمنـد   از اين رو گرونه

BfV   براي اين موضوع غري قابل دسرتسـي اسـت )vgl. BGH StZO § 96 
Informant 3 s. 2. BGHSt 33, 178, 181؛111 ,109 ,29 ؛ BVerfG 57, 250, 273؛.( 

 
در توضيح وزارت آشـور نشـان ممنوعيـت مـدرك وجـود             . 3

دهـد آـه      رح ممنوعيت تنها ايـن نتيجـه را مـي         ش. ندارد
پردازد بايد امتنـاع مقامـات        دادگاهي آه به موضوع مي    

ايـن امـر    . براي صدور اجازة شهادت آارمند را بپذيرد      
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 vgl. BGHR StZO § 96(به اين معين نيست آه طرح مدرك ممنوع است 
Informant 3, 5, und 6 .( ي مثال طرح شهادت يك شخص به اين دليل منـ

توانـد شـبيه شخصـي       تواند جماز نباشد آه شخص شاهد مـي       
 StZO 96باشد آه هويت او را مقامات با ارجاع به مادة           

جـا   در ايـن ). BGHR StZO § 96 Informant 6(خواهند افشا آننـد   مني
تفاوت ايـن اسـت     . مورد مشاهبي در برابر ما قرار دارد      

شـته  آه به جاي سوال و جواب از يك شخص، خواندن يك نو        
اين تفاوت در واقعيت مهم است نـه از حلـاظ          . مطرح است 

از اين جهت خواندن يك نوشته غري جماز نيست چون         . حقوقي
باشـد و     سـان مـي      يـك  BfVحمتوايش احتماال با يـك گـزارش        

خواهند حمتوايش علين شود، چون علين شدن حمتواي         مقامات مني 
 . بودآن به زيان آشور و يا يكي از اياالت آملان خواهد

 
 نيز به دليل ماهيتشان ضـرورت       BfVهاي    هاي اداره   پرونده

ايـن آـه گـزارش    ). vgl. BVerwG NJW 1987, 202(خمفي بودن ندارند 
اند  هايي است آه به عنوان اموري آه ضروري        حاوي واقعيت 

اند، در اين مورد مطرح نيست،      بندي شده   خمفي مبانند طبقه  
ديگر منحصر به حمـدودة  اند و     طور عمده علين شده     زيرا به 

 .حلقة آوچكي از افراد نيستند
 
توانـد از طـرق       از اين نظر هم آه نوشته احتماال مي       . 4

غري قانوني در اختيار شاآي خصوصي قـرار گرفتـه باشـد            
 vgl. BGHSt(نيز به تنهايي دليل ممنوعيت ارائه مدرك نيست 

سـوال در  ). Zelchen in KK, vor § 48 StZO Rdn. 52 ؛61 ,59 ,9 ؛,357 ,355 ,27 ؛173 ,167 ,36
بارة جماز بودن ارائه مدرك در چنني مـوردي مربـوط بـه            
اين است آه ارائه مدرك به حمـيط حقـوقي متـهمان ربـط             

موضـوع در ايـن   ). Zelchen in KK, aaO ؛vgl. BGHSt 11, 213(پيـدا آنـد   
 قانون دادرسـي جزايـي      96دستور مادة   . مورد چنني نيست  
دهند محايت از منـافع     لمات روشنش نشان مي   مهان طور آه آ   

ايـن حـوزه شـامل محايـت از        . ها اسـت    آشور و يا ايالت   
 .گردد متهمني مني



 

 
 
 

 1995 مارس 30 قرار هيأت قضات -ر
 

 
 (1) 2Ste 2/93 (19/93)- 

 دادرسي آيفري عليه امني و ديگران

 1995 مارس 30

 

 تصميم گرفته و اعالم شد
 

. پروتكـل ص  (1995 فورية 24يخ تصميم هيأت قضات به تار    
آه بنا بر آن تقاضاي يشكه وآيل شاآي خصوصي بـه           ) 725

 رد شـد بـه   BfV براي شهادت ريـيس     1994 آوريل   28تاريخ  
 .قوت خود باقي است

اگر چه بعد از آن آه منايندة شاآي خصوصي نوشته را به         
جلسة دادرسي ارائه منود، دليل رد تقاضـا منتفـي شـد،            

تواند شهادت دهد چون با توجه بـه جمموعـة          اما شاهد مني  
 هم اجازه شـهادت در بـارة گـزارش          BfVشرايط، به رييس    

 .گروه آار ايران داده خنواهد شد



 

 
 
 

 1995 آوريل 6 تقاضاي گواه -ز
 
 

 OTTO SCHILYاتو شيلي 
 وآيل دعاوي 

 به دادگاه عايل برلن 
 شعبة يك

 5-4لنب  ويتس
  برلن14057

 1995 آوريل 6
 
 

 سي آيفريدادر
 عليه امني و ديگران 

AZ.: (1) 2Ste 2/93 (19/93)- 
 
 

 آنيم تقاضا مي
 

 وزير آشور، از Manfered Kanterآقاي مانفرد آانرت. 1
 طريق حمل آارش در بن دعوت شود

 وزير سابق آشور و Rodulf Seitersآقاي رودلف زايرتز . 2
 منايندة پارملان 

 وزير Carl-Dieter Szrangerگر  آقاي آارل ديرت اشپران. 3
 هاي اقتصادي و توسعه مهكاري

 
 .به عنوان شاهد شهادت دهند

 
 اين شاهدان خواهند گفت آه بنا بر اطالعات دولت آملان

 
 بـه   1992 سـپتامرب    17در  " ميكونـوس " سؤقصد رستوران    -

در ) واواك(رهربي مقر وزارت اطالعات و امنيت ايـران         
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شده و به نام رمز     بن و با شرآت دارابي تدارك ديده        
 به اجرا در آمده است؛" بزرگ علوي"
 
 در مجهوري آملـان سـه سـازمان اطالعـاتي ايرانـي در              -

) آ: آننـد   مـي   مقرهاي قانوني و غـري قـانوني فعاليـت        
سازمان اطالعـاتي   )، ب )واواك(وزارت اطالعات و امنيت     

سازمان اطالعات  )و پ ") واحد قدس " ("پاسداران انقالب "
 ؛"J2"ارتش 

 
 از مجله وظايف واواك و واحـد قـدس اجـراي عمليـات              -

 - مهچنني در مجهـوري آملـان      -تروريسيت در خارج از آشور      
باشد و در اين آار ايران تعقيب و آشتار منتقدين            مي

رژمي در خارج از آشور را مسـالة داخلـي خـود تلقـي              
 آند؛ مي

 
 در سفارت ايران در بن در       1987و  1986 واواك از سال     -

شود داراي يك مقـر       طور ويژه حمافظت مي      آه به  يك طبقه 
است، يك اطـاق فرسـتنده در اختيـار دارد و حـداقل             

 . آارمند است20داراي
هــاي   مقــر واواك در بــن بــه عنــوان مرآــز ســازمان-

منايـد و     اطالعاتي ايراني براي اروپاي غربي عمـل مـي        
 گردد، براي آارهاي اجرايي فعال مي

 
هـاي    برده شـده يـا سـازمان      هاي نام      از طرف سازمان   -

 17هـا عـالوه بـر سؤقصـد           ديگر و يا به مسـاوليت آن      
 ترورهاي ديگري در آملـان و در آشـورهاي          1992سپتامرب  

اجـرا شـده و يـا       ) مثال فرانسه و اتريش   (ديگر غربي   
 .ها تالش شده است براي اجراي آن

 
          )       شيلي(امضأ 
 )يشكه(امضأ 

وآيل            وآيل دعاوي
 دعاوي



 

 
 
 

 "گروه آار ايران" گزارش -ژ
 
 

 هاي اطالعاتي ايران هاي سازمان فعاليت: موضوع
 

I  يادداشت 
 فهرست 

 هاي اطالعاتي ايران سازمان  . 1
 وظايف و ساختار آلي      1.1

 عملكرد و مأموريت سياسي      2 .1
 
 هاي اطالعاتي ايران در آملان فدرال سازمان  . 2
 ر واواك در بنمق     1 .2
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 هاي اطالعاتي ايران سازمان.       1

 

       وظايف و ساختار آلي1.1

هاي   در ايران دستگاه1979پس از انقالب سال 
 .هاي مراقبيت متعددي تشكيل شدند اطالعاتي و ارگان

 :ها هستند ترين آن سه سازمان اطالعاتي رمسي زير مهم

 " وزارت اطالعات و امنيت    "-

 )MOISواواك     (

به نام " سپاه پاسداران"   دستگاه اطالعاتي -
 "واحد قدس"

 "J2"    سازمان اطالعاتي ارتش -

هاي اطالعاتي دوست، وظايف  هاي سازمان بنا بر داده
 :اند ها به قرار زير تقسيم شده اين سازمان

 :واواك

هـا و     بيش از مهه مبارزه بـا جريـان       (امنيت داخلي   
هـا،    سوسي، آنرتل مسافرت  ، ضد جا  )تشكيالت اپوزيسيون 

به خصوص آشورهاي مهساية مهجوار و غري       (مراقبِت خارج   
 ).سؤقصدها(هاي خاص  ، اجراي تصميم)مهجوار

 :واحد قدس

هـاي نظـامي و غـري نظـامي،           مساول امنيت داخلي خبش   
هــا  حفاظــت از اشــخاص، مبــارزه نظــامي بــا شــورش

، در خـارج از آشـور       )هاي داخلـي    آردها، ناآرامي (
هـاي اسـالمي، اجـراي عمليـات          ل محايت از جنبش   مساو

يـي تكنولـوژي      هاي فين و پايـه      تروريسيت، آسب آگاهي  
و ) امتي، بيولوژيـك، شـيميايي     (ABCهاي    جديد اسلحه 

تكنولوژي موشكي، خريد و تأمني ملزومات براي آهنا،        
 .هاي اسلحه و غريه هتيه منونه

 "2J"سازمان اطالعاتي ارتش 
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 در بارة آشورهاي دمشـن و رقيـب         مساول هتيه اطالعات  
ايران، حتقيق، امنيت داخلي نريوهاي مسـلح و خريـد          

 .اسلحه و وسايل يدآي

 :توضيح

در بارة بناي تشكيالتي واواك و واحد قـدس بـه منـودار             
 .سازماني ضميمه مراجعه شود

     عملكرد و مأموريت سياسي2 .1

هـاي اطالعـاتي      هاي اصلي آار سـازمان      وظايف و حوزه  
آند آه مسـاول      ران را شوراي امنيت ملي تعيني مي      اي

ايــن . تعــيني مشــي امنــييت داخلــي و خــارجي اســت 
هاي اطالعاتي بنا بر وظـايف از پـيش تعـيني             سازمان

شان دستور دارند سـلطة آخونـدها را از طريـق             شده
ها و تشكيالت اپوزيسيون      سرآوب هرنوع فعاليِت جريان   

انيـان مقـيم    از اين نظـر تعقيـب اير      . تأمني آنند 
خارج از آشور به علت رابطه با سياست داخلـي بـه            

 .گردد عنوان مسالة داخلي تلقي مي

هاي مـردم بـه طريـق         اين نريوها بايد با نا آرامي     
هـاي    سازمان. ها را سرآوب آنند     نظامي مقابله و آن   

هاي اخطار دهنـدة اوليـه        اطالعاتي به عنوان سيستم   
 آننـد و از تـالش       اند آه متاميت ارضي را تضمني       موظف

 نظـامي   -ايران براي تبديل شدن به يك قدرت سياسي       
در حوزة خليج محايت منايند؛ رهربي مـذهيب ايـران را           
در آشورهاي اسالمي به آرسي نشانده و در عـني حـال            

 امتي آشور را به وسيلة      -هاي تسليحاتي   بايد برنامه 
ها و عمليـات تـدارآاتي متناسـب تقويـت و             فعاليت
ي بينادگرايان را در آشورهاي اسالمي بـه        ها  فعاليت

 .شدت محايت آنند

هـا ابـزاري هسـتند در         عالوه بـر آن ايـن سـازمان       
شـيطان  "و) اسـراييل " (شيطان آوچـك  "رودررويي با   

 ).آمريكا" (بزرگ

 هاي اطالعاتي ايران در آملان فدرال سازمان .      2

آند آه هر سه سازمان        تا آنون ثابت مي    BfVهاي  يافته
هاي قـانوني و غـري قـانوني در           العاتي داراي مقر  اط

مجهوري آملـان بـوده و منطبـق بـا وظايفشـان عمـل              
 .آنند مي
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 :توضيح

ها    در موارد متعدد دسته بندي مقرها و مهچنني اعضاي آن         
 .به يكي از سه سازمان اطالعاتي غري ممكن است

مقر واواك در سـفارختانة ايـران در بـن بـه علـت              
 .وجه شرح زير قرار داردامهيتش در مرآز ت

 مقر واواك در بن 1 .2
 
 تاسيس و تعداد پرسنل 1 .1 .2

ــر  ــل 1986از اواخ ــاتي 1987 و اواي ــازمان اطالع  س
. باشد  ايران داراي مقري در سفارت ايران در بن مي        

اين مقر را سيد علي آرمي سبحاني عضو شناخته شـدة           
وجـود آورد     سازمان اطالعات آه از پاسداران بود به      

 .آرد و اداره مي

 اين مقر توسط علـي رضـا حقيقيـان          1988از ماه مه    
شود آه زمان خدمتش احتمـاال در تابسـتان           اداره مي 

 .رسد  به پايان مي1993

 از مجله افراد    - عضو   20حقيقيان، مقري شامل حدود     
 را اداره   -مشكوك به عضويت در سـازمان اطالعـاتي         

ه، بعضي بنا    عضو ديگر سفارختان   70از حدود   . آند  مي
طور منظم با اين مقر مهكـاري         بر موقعيت و برخي به    

 . آنند مي

 :توضيح

تـرين     آارمند يكـي از بـزرگ      90سفارت ايران در بن با      
 .باشد هاي ايران در خارج مي منايندگي

هستة مرآزي اين مقر آه از نظـر مكـاني در طبقـه             
 6شود شامل     طور خاص حفاظت مي     سوم قرار داشته و به    

اعضاي ديگر اين مقر بـا      . و اتاق خمابرات است   دفرت  
شان و به خاطر خمفـي داشـنت          توجه به وظايف اطالعاتي   

هاي خود در خبش آنسولگري، خبش فرهنگـي، خبـش            فعاليت
طبقـه  (اقتصادي، خبش سياسي و خبش تلكس و آدگـذاري          

 .اند مستقر شده) پنجم

 هاي اصلي آار  وظايف و حوزه2 .1 .2
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هاي به دست آمـده از        ود آه داده  بنابر اطالعات موج  
هـا را تأييـد       هـاي اطالعـاتي دوسـت هـم آن          سازمان

آنند مقر بن به وظايفي آه در زير يـك بـه يـك                مي
 :پردازد اند مي نام برده شده

 

تعقيب   آار اصلي مقر بنا بر وظايف سياسي          1 .2 .1 .2
فهرست تعقيـب   . باشد   مي و مراقبت اپوزيسيون ايران   

سازمان و گروه اپوزيسيون از متامي       22واواك شامل   
 .باشد هاي سياسي در سطح آملان مي طيف

جماهدين خلق آه از خاك آشور عراق آـه سـابقا بـا             
زنـد و     ايران در جنگ بود دست به محـالت نظـامي مـي           

حزب دمكرات آردستان   "مهچنني آردهاي شورشي به ويژه      
 در 1992 ســپتامرب 17آــه رهــربيش در ) DZK-I" (ايــران

شـان در سياسـت       ن به قتل رسيدند به علت امهيـت       برل
عالوه . داخلي در مرآز اقدامات مراقبيت قرار دارند      

طلبـان مـورد توجـه خـاص          هاي سـلطنت    بر آن فعاليت  
هـاي اطالعـاتي ايـران در         جز اين، سازمان  . باشد  مي

تالش براي شناسـايي هرگونـه آوشـش مهاهنـگ آننـدة            
اثر آن هــاي اپوزيســيون ايــران و افــراد مــ گــروه

 .باشند مي

واواك براي تعقيب و مراقبت اپوزيسيون ايران، طي        
هـا    يـي از مـأموران و خـربچني         هاي گذشـته شـبكه      سال
 موفق به شناسايي بيش از      BfVوجود آورده است آه       به
 . نفر از آنان گرديده است60

 :توضيح

تنها براي مقر آنسولگري ايران در فرانكفـورت حـداقل          
 .چني آار مي آنند نفر مأمور و خرب35

دستورهايي آه سازمان اطالعاتي به اين مـأموران و         
دهنـد بـر      خربچينان بـراي شناسـايي و مراقبـت مـي         

 : هستند هاي زير متمرآز زمينه

هـا و     شـرآت آننـدگان، گفتـه     (هـا و جلسـات         جتمع -
 )تصميمات

 )هاي شرآت آننده اشخاص و گروه(ها   راهپيمايي-
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ها در    نقش آن (پوزيسيون  تك افراد ا     وضع زندگي تك   -
ها، آدرس منزل، مشارة تلفن و اشخاصي آه با           سازمان

 )ها در متاس مداوم هستند به خصوص در ايران آن

به ويژه حتقيق   (هاي قانوني يا خمفي اپوزيسيون         حمل -
هـا    هايي آه از طريـق آـنرتل آن         در بارة مشاره تلفن   

 ).هاي متاس در ايران شناسايي شوند طرف

 

، متديد    ين نقطة اتكا براي جذب مأمور و خربچني       تر  مهم
باشد آه بنا بـر مقـررات         و صدور پاسپورت جديد مي    

در مـورد   . ايران هر سه يا شـش سـال ضـروري اسـت           
مـثال بـه    (اشخاصي آه به حمل خاصـي دسرتسـي دارنـد           

طـور    ، اين آـار بـه     )اپوزيسيون يا به تكنيك خاصي    
مـورد نظـر    گريد آه شخص      معمول فقط هنگامي صورت مي    

آمادگي خود را براي آار با سفارت براي مدت معيين          
اعالم دارد، در مواردي ديگر با اعمـال فشـار بـر            
افراد خانوادة فرد مورد نظر آه در ايران زنـدگي          

 .آنند مي

تواند بر اشخاصي دست بگـذارد        عالوه بر اين مقر مي    
انـد،    هـا را معـريف آـرده        ها و مأموران آن     آه خربچني 

انــد و   آــه خودشــان اعــالم آمــادگي آــردههــايي آن
خواهنـد بـه ايـران        ايرانياني آه بـه دخلـواه مـي       

بغري از اين واواك از مأموراني آـه در         . بازگردند
ايــران داشــته و بــه عنــوان پناهنــده در حمافــل  

 .جويد اند سود مي اپوزيسيون رسوخ آرده

مقر در جنب استفاده از اين منابع از وسايلي مثل          
يويي در تظاهرات و جتمعـات اپوزيسـيون        مراقبت ويد 
 .آند استفاده مي

در آخرين مرحله پيش از آن آه به اصطالح تيم ضربت           
Hit-Team       هـاي شخصـي       وارد عمل شود، جاسوسي از عـادت
آه براي اجـراي    ) معموال در مورد افراد رهربي    (هدف  

ترور الزم است را يك واحد عملياتي آه به آن آشور           
 .دهد وارد شده اجنام مي

 

هـاي فـين       هتية آگاهي   يك آار اصلي ديگر مقر     2 .2 .1 .2
) انتقال غري قانوني تكنولوژي   (از تكنولوژي نظامي    
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 ABCهـاي    آه متمرآـز بـر تكنولـوژي اسـلحه        باشد    مي
و حمصـوالت الزم بـراي      ) شـيميايي / بيولوژيـك / امتي(
 .باشد ها مي آن

 
 : توضيح

 خريـد نسـبتا     هاي اطالعاتي دوسـت،     بنا برگزارش سازمان  
درد سر اسلحه و وسايل يدآي براي ارتـش و واحـدهاي              بي

طور متمرآز توسـط      سپاه پاسداران بنا بر قرار دولت به      
 در D.I.Oمـــثال دفـــرت (وزارت دفـــاع و اداره مربوطـــه 

 .شود سازماندهي مي) دوسلدورف

هاي اطالعاتي آه براي پوشش  به ويژه اعضاي سازمان
ند براي اجراي آن در خبش اقتصادي آار مي

هايي متاس  هاي حساس خود، با جتار و شرآت مأموريت
هاي  آنند آه حمصوالت الزم براي سيستم جتاري برقرار مي

 .فروشند يا واسطه فروش آن هستند  را ميABCاسلحه 

براي پنهان آردن داليل و گم آـردن رد خـروج ايـن             
چه از نظر ملـي و چـه از نظـر بـني             (صادرات حساس   

ماننـد  (ايراني  ) پوششي(هاي    ز طريق شرآت  ا) املللي
AVEN  رشد و ،T.S .I    در آملـان و    )  مهه در دوسـلدورف

 .گريد يا خارج آن اجنام مي

 

 مقـر  ،ABCهـاي     براي هتية تكنولوژي نظامي و اسـلحه      
سازمان اطالعاتي متمرآز بر ارزيابي تعداد زيـادي        

هـاي آملـاني، انگليسـي و         هاي ختصصي به زبـان      نوشته
آنـد بـا      عـالوه بـر آن مقـر سـعي مـي          . تروسي اسـ  

ايرانيــاني متــاس بگــريد آــه بــه عنــوان دانشــجو، 
دانشمند يا آارمند شـرآت داراي دانـش ختصصـي الزم           

عـالوه  . دسرتسي دارنـد  ] اطالعات [ هستند و يا به آن    
مند به بازگشت بعضي از متخصصني        ها مقر عالقه    بر اين 

 .باشد به ايران مي

دهد آه اين خبش از وظايف را         اطالعات موجود نشان مي   
هم واواك و هم سازمان اطالعاتي پاسداران آـه بـا           
ــا    ــيومي ب ــعفان آنسرس ــازان و مستض ــاد جانب بني

هـاي حسـاس در       هاي متعدد براي صدور فـراورده       شاخه
احتماال ايـن دو    . اند  اختيار دارد، به عهده گرفته    
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سازمان اطالعاتي در اين مورد با هم تنگاتنگ آـار          
 .دآنن مي

) صـدور انقـالب   ( تبليغ بنيادگرايي اسـالمي      3 .2 .1 .2
 .باشد سومني آار اصلي مقر مي

تر در زير پوشش خبش فرهنگي در تالش است تا            مقر بيش 
با مسـلمانان غـري ايرانـي در آملـان فـدرال و در              
آشورهاي مهجوار در ارتباط قرار گريد، با اين هـدف          

ننـده  آه بر آنان به نفـع ايـران تـأثري هـدايت آ            
بگذارد و در عني حال اين ارتباطات در خـدمت آسـب            

هـاي مـذهيب      اطالعات از اوضاع آشور متبـوع و جنـبش        
 .باشد آنان مي

ها آه در آملان فدرال و آشورهاي جمـاور زنـدگي             ترك
و بـه   ) منطقة نفوذ (آنند به دليل سياست خارجي        مي

هـاي    هـاي سـازمان     خاطر تعـداد زيادشـان در آوشـش       
در . ي نفوذ در صف مقدم قـرار دارنـد        اطالعاتي برا 

هـا بـيش      هاي مايل و تدارآاتي محايت از آن        آنار آمك 
از هر چيز اجياد تسهيالت مايل است براي حفظ سازمان          

هاي آن، آن گونـه آـه ايـران           و براي گسرتش فعاليت   
 . خواهد مي

آوشـد بـراي آـنرتل ايـن          هـا مقـر مـي       عالوه بر اين  
هاي آليـدي     د  در پست   ها، افراد مورد اعتما     سازمان

در . را جذب آند و يا موقعيت آنان را تثبيت منايد         
ها هـدف     ها و لبناني    ها بيش از مهه افغاني      آنار ترك 

ايــن آــار از طريــق مراآــز اســالمي و . باشــند مــي
هـاي     آه خبشـا بـا هـدف       IZO"سازمان تبليغات اسالمي  "

 . گردد اند محايت مي وجود آمده اطالعاتي به

تـوان بـه      آميز مقر مـي     وهنة آار موفقيت  به عنوان من  
گريي فرستنده راديو و تلويزيون بـه         اجياد و به آار   

" جنبش اسـالمي  " در آمسرتدام و رهربي      .T.O.Sزبان ترآي   
 .توجه آرد) دفرت آلن(

مقـر   در آنار اين سه آـار اصـلي مـذآور،            4 .2 .1 .2
 هزار نفـر ايرانـي      99مساوليت نفوذ و آنرتل حدود      

بـه ايـن منظـور بـا        . را به عهـده دارد    در آملان   
هــاي متفــاوت از مجلــه  مهكــاري خبــش فرهنگــي، اجنمــن

اجنمــــن حمققــــان و "و " احتاديــــه ايرانيــــان"
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 را پايه گذاري منـوده      .V.I.H.A" التحصيالن ايراني   فارغ
 .است

هـايي    آند از طريق اجنمن     در آنار آن، ايران تالش مي     
 ارتباط مجعي   آه اجياد منوده، در برابر اخبار وسايل      

غرب تصوير مثبيت از مجهـوري اسـالمي بـه ايرانيـان            
هاي خمتلف آه بـه خـارج         ارائه دهد تا متخصصني رشته    

اند و اآنون براي رشد دوباره اقتصاد         مهاجرت آرده 
باشند را بـه بازگشـت بـه          آشور مورد نياز جدي مي    

 .ايران ترغيب منايد

 -  ي عربـي    به عالوه مقر به مراقبت آشورها       5 .2 .1 .2
هـا بـا آن در        طور عمده عراق آه سـال       در گذشته به  

 .پردازد  مي-جنگ بود 

عباس علي تفرشي مطلق عضو سازمان اطالعات ايران و         
مساول اين آار تا هنگام بازگشـتش بـه ايـران در            

ــاس1992ژوان  ــجويان و     مت ــا دانش ــددي ب ــاي متع ه
. و جتـار داشـت    ) از مجله آردهاي عراقي   (اپوزيسيون  

عالوه وي در رابطه با اشخاص متعددي بود آه به          به  
هاي متفاوت در حداقل چهـار        عنوان آارمند در مقام   

تفرشي . آردند  منايندگي آشورهاي عربي در بن آار مي      
مطلق در جنب اطالعات در بارة آشورهاي مربوطه، به         
موقعيت رابطة سياسي بـني آشـورهاي عربـي و آملـان            

 وي تـاآنون شـناخته      جانشني. داد  توجه خاص نشان مي   
 .نشده است

  به دليل تغيري وضعيت سياسي جهان آـه بـا            6 .2 .1 .2
شود و تغيريات سياسي      نقش جديد آملان فدرال مشخص مي     

مهراه با آن آه احتماال بـه منـافع ايـران مربـوط             
شود، شناسايي سياسي آه تا آنون مورد غفلت مقر           مي

واهـد  تـري خ    قرار گرفته بود، در آينده نقـش مهـم        
يافت و به دليل تعدد منـابع علـين قابـل دسرتسـي،             
تشريح وضعيت پيشرفت سياسي و حتليل سياست جاري در         

در عني حال بايد فعاليـت      . الويت قرار خواهد گرفت   
را ) مـأموران (شناسايي تشديد شدة منابع انسـاني       

 .نيز به حساب آورد

هايي موجود است آه سازمان اطالعـاتي ايـران           نشانه
 مـأمور لـو رفتـه آـه در دفـرت      Zetrossبر پرتوس   عالوه  

 .فدرال مطبوعات فعال بود، منابع مشاهبي نيز دارد
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يي آه در حال حاضر بـا مهكـاري مقـر بـراي               برنامه
تأسيس دفرت مطبوعاتي ايـران در بـن جريـان دارد،           
دال بر اين است آه سازمان اطالعاتي ايران در نظر          

هـاي    ي فعاليـت  دارد در آينده، زير عنوان خربنگـار      
 .شناسايي را پيش بربد

هم اآنون مقر با مدير راديو تلويزيون ايـران در          
 .بن مهكاري دارد

 

  مقر بنا بر وظايفش به فعاليت ضد جاسوسي          7 .2 .1 .2
پردازد و فعاليتش متمرآز است بر حتت نظر داشـنت            مي

افراد شاغل در آنسولگري و مقررات حفاظت حمل براي         
 .ت خمالفان رژميجلوگريي از محال

مـثال  (آند مقررات نظارتي      عالوه بر اين مقر تالش مي     
ــت ــازمانBfV) مراقب ــر س ــاتي را   و ديگ ــاي اطالع ه

 ها را بـه     Scasnnerبشناسد، براي اين آار آخرين نسل       
آنـد بـا بـه آـارگريي          مقر تالش مـي   . اند  آار گرفته 

هاي رمزدار آـامپيوتري از آـنرتل ارتباطـات           سيستم
 .خود با ايران جلوگريي آند) كس، فاآسراديو، تل(

 اطالعاتي به دست آمد آه به       1993  در آوريل     8 .2 .1 .2
اين نكته اشاره داشت آه سازمان اطالعـاتي ايـران          

 . باشد در پي شناسايي الكرتونيكي در اروپا مي

طـور ويـژه حفاظـت        بنا بر منبع موثقي آه بايد به      
ناخته مانـده    آه تاآنون ناش   Sezasشود، سازمان سپاس  

هــا  بــود و بــه تكنيــك اطالعــاتي و انتقــال داده 
متـام  "پردازد در اين مورد فعال خواهد شـد تـا             مي

 ".اروپا را بپوشاند
ها در    با توجه به عالقة شديد مقر به آخرين پيشرفت        

امنــييت و تكنولــوژي / هــاي مــراقبيت عرصــة سيســتم
هـاي مقـر بـراي        ارتباطي و مهچنني فعاليت   / اطالعاتي

ــ ــاهواره آس ــوژي م ــايي   ب تكنول ــاد شناس ــي، اجي ي
طور آلـي در نـة        الكرتونيكي در ميان مدت بايد به     

 .امور ممكن تلقي شود

 :توضيح

هاي اطالعاتي ايـران مشـاهبيت بـا سـاختار            توسعة سازمان 
نيز سـازمان   . ب.گ.در ك . دهند  نشان مي . ب.گ.سازماني ك 
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 يي وجود داشـت آـه فقـط بـه هتيـه و بـه آـارگريي                  ويژه
 .پرداخت هاي مراقبت و ارتباطات مي جديدترين تكنولوژي

توانـد حتـت تـأثري آارمنـدان سـابق            اين پيشرفت مي  
 .باشند باشد آه ظاهرا مشاور واواك مي. ب.گ.ك

  امهيت در سطح اروپا3 .1 .2

در اجنام آارها و وظايف اصلي مذآور در باال، مقـر           
بي باشد و بنا بر ارزيـا       بن در سطح اروپا فعال مي     

هـاي اطالعـاتي دوسـت، مرآـز سـازمان            ما و سازمان  
 .اطالعاتي ايران در اروپا است

از مجله متام مأموران مهم آشـورهاي اروپـاي غربـي           
هـاي    شناسـايي . شـوند   طور مرآزي از بن رهربي مـي        به

منفــردي دال بــر وجــود يــك مرآــز ارتبــاط بــراي 
 .آادرهاي اطالعاتي است

  ساختار سازماني مقر4 .1 .2

 بارة ساختار سازماني مقر تـاآنون هـيچ اطـالع           در
توان ساختاري مشابه     اما مي . دست اويل در دست نيست    

 . با شرح وظايف و آارهاي اصلي به دست داد

ساختار احتمايل بنا شده و اشخاص شناسايي شـده در          
تـا  (طـور منفـرد       هـاي مسـاوليت بـه       هريك از حوزه  

بـه صـورت    توانـد     مي) بندي بود   آه امكان طبقه    جايي
 .منودار سازماني زير پذيرفته شود



 

 واواك

اطالعات   مقر حقيقيان
پاسداران

اداره وابسته
نظامي

شناسايي
الكرتوني

 آي

ارتباطا
ت  
اطالعاتي

وظايف 
ضد 
 جاسوسي

شناسايي
 سياسي

مراقبت 
آشورهاي

عر(عربي
) اق

 )عراق(

تاثري بر
جمامع 
 ايراني

تبليغ 
بنيادگر
ايي 
 ايراني

مراقبت 
از 

اپوزيسي
 ون

تكنولو هتية
ژي و 
ها فرآورده
 ي نظامي

هتيه 
تسليحات
 معمويل

 طالبيان   -      ز- موسوي-  اصويل  - مـوحـد  -  رحـمانـي-       انشني ج   نظربلند -   قاليباف-     حممودي  -  سازمان (
  افشار نوري           -         نريي -    آـند                 چهـره- مطلق تفرشي)  مشكوك    (     )                سپاس

 زماني  آبريي- جعفر مشكي -                     ناشناخته                                                                                                                   
)                 مشكوك                                                                                           (

  رجيب -                                                                                                                          
                                                                                                                                                                                                                                              
                                                                                                                                                                                                                                              

                         بازگري                 -                                                                   
  جزايري-       مرييان  -                                                                                                                                                                
   زاده  مهدوي-                                                                                                                                                               
   گلباباني-                                                                                                                                                               

                                                                       :توضيح
هاي آاري با توجه به نوع آاري است آه  قرار دادن مهكاران يك مقر در هر يك از حوزه) 1 (

هاي خمتلف مساوليت  زيرا تعدادي از آارآنان سازمان اطالعات در حوزه. تشخيص دهيمامي  توانسته
 .مشغول بكارند

هاي نظامي به مقر واواك  منتسب آردن آارآنان امنييت فعال در هتيه تكنولوژي و فراورده) 2(
توان  بدون شك امكان پذير نيست، چون در ميان آنان حمسن جزايري مهكار امنييت پاسداران را مي

 .دهد آن جا را مقر اطالعاتي پاسداران خبوانيم تشخيص داد آه اجازه مي
                             

     
  

امنيت 
افراد 
آنسولگري

خبش رمز



 

 هاي تروريسيت  فعاليت5 .1 .2

هاي اطالعاتي دوسـت در       خمالفان رژمي و اخبار سازمان    
انــد آــه مقــر بــن در  گذشــته بارهــا نشــان داده

ز طريق اطالعات به    ا. هاي تروريسيت دست دارد     فعاليت
هـا    ها مراقبت مداوم، اين فعاليت      دست آمده طي سال   

 نتوانسـتند تأييـد شـوند، امـا در          1992تا سپتامرب 
، يـا جاسوسـي از      )1990ژانوية  (مورد ماجراي رشدي    

و ) 1990در مـاه مـه      (آمال رضااي عضو جماهدين خلق      
هـايي دال     هر بار نشـانه   ) 1991اوت  (در قتل خبتيار    

 .ها وجود داشته است شنت احتمايل آنبر دست دا

پس از ضربه به رهربي حزب دمكرات آردسـتان ايـران           
 و دسـتگريي آـاظم دارابـي آـادر           1992 سپتامرب 17در  

 آه مشكوك به جاسوسي     UISAاحتاديه اسالمي دانشجويان    
، بـراي اولـني بـار ردهـاي         1992 اآترب   8باشد در     مي

ر در  مشخصي پيدا شـد آـه احتمـال دسـت داشـنت مقـ             
 .هاي تروريسيت را تأييد آردند فعاليت

خربهاي متعدد يك منبع موثق، آه احتياج بـه محايـت           
دهـد آـه قتـل        ويژه دارد اين نتيجه را به دست مي       

آردها حتت رهربي مقر آمـاده شـده و بـا اسـم رمـز               
 .اجنام گرفته است" بزرگ علوي"

در ارتباط با دستگريي علي طاهري، مأمور عمليـاتي         
 در پاريس، دوبـاره ردهـا       1992 نوامرب   15ر  ايران د 

يك تاجر از آخن آه او را       . شوند  به مقر بن ختم مي    
آرد، بـا     در هنگام اقامت در آملان فدرال مهراهي مي       

سفارت و يكي از دوستان اين تاجر با مقـر رابطـه            
 . اند داشته

طاهري آه مشكوك به مشـارآت در قتـل آـاظم رجـوي             
هرا مشغول اجـراي وظيفـة      باشد ظا   مي) 1990ژانوية  (

طـور مشـخص      جاسوسي ديگري بوده است آه هدف آن بـه        
 .روشن نشده است

 دفرت وابستة نظامي در سفارت ايران  2 .2

طور معمول در اختيار سازمان       دفرت وابستة نظامي به   
اين سازمان به دليل عملكردش     . اطالعاتي نظامي است  
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 ضرورت  هاي اطالعاتي است، زيرا به      صرفا جزو سازمان  
 . مهكاري آند" J2"بايد با سازمان اطالعاتي

بنا بر گزارشي از يك سازمان اطالعاتي دوست، بايد         
 شروع به آمـوزش     1991سازمان اطالعات نظامي در سال      

افسران جوان آرده باشد آه بعدابه عنوان وابسـتة         
هاي وابسـتة     فعاليت. نظامي به خارج فرستاده شوند    

ر امنيـت داخلـي امهيـت       نظامي در حال حاضر از نظـ      
بنا بر اطالعات موجود، چهارچوب     . درجه چندم دارند  

هـاي نظـامي      فعاليت آن منحصرا حمدود است به خواست      
هتية اسلحه، وسايل يدآي، اشياا تسليحاتي و مهچنني        (

 ).تكنولوژي نظامي مناسب

 

 )واحد قدس(سازمان اطالعاتي پاسداران   3 .2

 

 تعـداد زيـادي از      سازمان اطالعـاتي پاسـداران در     
اعضاي ايـن سـازمان     . هاي ايراني حضور دارد     مؤسسه

هاي نيمه دولـيت      تا آنون در سفارت ايران، در شرآت      
بنيـاد  "هاي بنيادهـاي ايرانـي ماننـد          و در شاخه  

 .اند شناسايي شده" جانبازان و مستضعفان

هاي اطالعاتي اعضاي قدس در آملان فدرال آـه           فعاليت
انـد متمرآزنـد      ي قرار گرفته  تا آنون مورد شناساي   

مقايسـه   (ABCبر هتية آاالهاي نظامي، هتية تكنولوژي       
و مهچــنني وظيفــة حفاظــت ) 1 .2 .1 .1 .2آنيــد بــا 
در نقش رييس حمافظان و مهراهـان مسـلح         (ايران اير   

 ).هواپيما

اعضاي گزارش شدة اين سازمان در آملان فـدرال بـا           
 مهكـاري   اعضاي مقر واواك در سفارت ايـران در بـن         

 .نزديك دارند

 
 هاي اطالعاتي در خاك آملان مقرهاي ديگر سازمان    4 .2

 

بنا بر حتقيقاتي آه تا آنـون اجنـام شـده هـر سـه               
هايي ديگري نيز در آملـان        سازمان اطالعاتي، پايگاه  

 . دارند
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هاي امنييت آه زير نظر بن قـرار          هاي سازمان   پايگاه
ورگ، بـرلن،   سرآنسولگري هـامب  : دارند عبارتند از  
هـا در مؤسسـات و        غري از ايـن   . فرانكفورت و مونيخ  

هـاي    هاي دوليت و نيمه دوليت هم اعضاي سـازمان          شرآت
ها پرسـنلي     در اين مكان  . اند  اطالعاتي شناسايي شده  

آــه شــك مشــخص در مــورد آنــان وجــود دارد فعــال 
 .باشند مي

 :اين مراآز عبارتند از 

  در هامبورگIRI-TRADE-CENTER   مرآز جتاري ايري -

-  Inter Chem Trading GmbHدر هامبورگ  

 املللي در هامبورگ   دفرت آيهان بني-

 در Iranischen Schiffahrtgesellschaft   دفرت شرآت آشترياني ايران -
 هامبورگ

 در بن) صدا و سيما(   دفرت تلويزيون ايران -

از مجله (هاي متعدد دوليت و نيمه دوليت     شرآت-
VENAدر دوسلدورف ( 

 در Defence Industries Organisation   سازمان صنايع نظامي -
 دوسلدورف، دفرت تدارك وزارت دفاع ايران

  در دوسلدورفITS   شرآت -

  در دوسلدورفRUSHýD  شرآت رشد -

   ايران اير در فرانكفورت-

 
 :توضيح

تـوان    اند مـي    بندي شده   بنا بر وظايفي آه تا آنون طبقه      
تـري از     هاي اطالعاتي تعداد بـيش      جه گرفت آه سازمان   نتي

هاي ايران را به عنوان مقر مورد اسـتفاده قـرار             شرآت
 .دهند مي

 

هاي اسالمي دانشجويان ايـران       وابستگي احتادية اجنمن   . 3
 در اروپا
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هاي اطالعاتي ايران براي اجـراي وظايفشـان          سازمان
اسـالمي  هـاي     احتاديـة اجنمـن   "اند به اعضاي      توانسته

باشند دسرتسي داشـته      آه طرفدار رژمي مي   " دانشجويان
ريزي و اجـراي فعاليـت        ها براي برنامه    اين. باشند

هاي اطالعاتي و تروريسيت پايـة پرسـنلي را           در عرصه 
 .دهند تشكيل مي

 نفـر از اعضـاي      10بنا بر اطالعـات موجـود حـدود         
هاي اسالمي دانشجويان ايران در اروپا        احتادية اجنمن 

دهنـد،    ه حلقه رهربي آن را در خاك آملان تشكيل مي         آ
اين اشخاص مهان آساني هسند     . با مقرها آار ميكنند   

 در ماينز بني خمالفان و وابستگان       1982آه در درگريي    
 .رژمي شرآت داشتند

 

  وضع حاضر  .4

 

فعاليت مقر در عرصه تعقيب و مراقبـت اپوزيسـيون          
يي تشـديد    الحظهطور قابل م     به 1991آه از اواسط سال     

هاي ايران در سطح      شده بود، پس از محله به منايندگي      
 دوباره افزايش يافت تا بـه       1992 آوريل   5جهان در   

 17در  " حزب دمكرات آردستان ايران   "ضربه به رهربي    
 . در برلن رسيد1992سپتامرب 

پس از يك دوره احتياط آه دستورش از ايران رسيده          
ان فعاليت خـود را در      هاي جاسوسي اير    بود، سازمان 

 دوباره به سطح آشناي قبلي رسـاندند و         1992پايان  
به آار اصلي تعقيب و مراقبـت اپوزيسـيون و هتيـة            

 .دهند ها و تكنولوژي جنگي ادامه مي فراورده

 

. باشـد   در حال حاضر مقر در مرحلة جتديد پرسنل مـي         
مرتضي غالمي آه تـاآنون مسـاول تعقيـب و مراقبـت            

و احتماال قتل آردهـا در بـرلن را         اپوزيسيون بود   
. رهربي آرده است، پيش از وقـت بـه هتـران بازگشـت            

 .وظايف او را علي اصويل به عهده گرفته است

حقيقيان عضـو مقـر     1993شود اواخر ژوان      پيش بيين مي  
. جانشني او هنوز ناشـناس اسـت      . به ايران بازگردد  
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به عالوه جمـتيب بـازگري عضـو شـناخته شـده سـازمان              
 بـه پايـان     1993عاتي آـه فعـاليتش در ژوايـه         اطال

خواهد رسيد، متايل به انتقال به عربسـتان سـعودي          
بازگري احتماال در سا قصد برلن شرآت داشـته         . دارد
 .دو نفر جانشني او خواهند شد. است

 

 ارزيابي  . 5

 

هاي اطالعاتي ايران در خاك آملان        هاي سازمان   فعاليت
يسيون ايراني آه در    به دليل تعقيب و مراقبت اپوز     

آنند، خطـري بـراي امنيـت داخلـي           جا زندگي مي    اين
 .باشد آملان مي

به عالوه فعاليت در زمينه هتية تكنولوژي نظـامي و          
حمصوالت حساس الزمة آن، به آخرين حد حتمـل در آملـان            

هـاي    هـاي موجـود، سـازمان       بنا بر ختمني  . رسيده است 
آملان فـدرال   هاي خود را در       اطالعاتي ايران فعاليت  

هايشان را گسـرتش      تشديد خواهند آرد و حوزة فعاليت     
خواهند داد و در اين رابطـه بـه ويـژه شناسـايي             

 .سياسي امهيت خواهد يافت

هـاي    هاي سازمان   مقر بن در آينده نيز مرآز فعاليت      
اطالعاتي ايران بـاقي خواهـد مانـد، هرچنـد ايـن            

 قـرار   هاي اطالعاتي به علت حتت مراقبت شديد        سازمان
داشنت مقر، به داليل اسـرتاتژيك سـعي خواهنـد آـرد            
مقرهاي قانوني و غري قانوني خارج از سفارت اجيـاد          

 .آنند

هـا    تر سازمان   در عني حال بايد منتظر ختصصي شدن بيش       
هاي پوششي، آاربرد     گريي روش   جنب تشديد به آار   . بود

جديدترين وسايل ارتباطي و مراقبيت ارجحيت خواهـد        
 .يافت



 

 
 
 

   LfVگزارش  -3

 1995 مه 18تقاضاي گواه  -آ
 
 

 دفرت وآالت
 اريگ و ويالند

 
 به دادگاه عايل برلن 

 شعبة يك
 1995 مه 18

 
 در دادرسي آيفري عليه

 امني و ديگران 
-1- 19/93 - 

 
 آنيم تقاضا مي

1 (. 
 وزارت امور خارجـه در بـن، خيابـان          514رييس خبش   
 ، در بن86آدناار 

2(. 
، Malzlaquet 8پالآت    مري، خيابان مال    يم ايده مهندس ابراه 

  برلن13347
3(. 

 در برلن   LfV مدير بازنشسته    Annussek Heinzهاينس آنوسك   
  برلن، Auf dem Grat 2 ،14195خيابان اف دم گرات 

 .به عنوان شاهد دعوت شوند
 

 اطالع خواهد داد آه سفارت مجهـوري اسـالمي          )1شاهد  
 بـه  514-516. 20 ارةايران در بـن طـي يادداشـت مشـ    

 240/23-2094/1  و يادداشت مشـارة 1987 ژوان 26تاريخ 
 از وزارت امـور خارجـه       1987 سـپتامرب    9به تـاريخ    
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خواستار تغيري اقامت موقت بـه اقامـت داام بـراي           
يكي از  . چند دانشجوي ايراني با ذآر نام شده است       

دانشجويان نامربده، متهم آـاظم دارابـي در بـرلن          
توانست بـراي      دليل داشنت اقامت موقت مني     بود آه به  

ادارة . سفر به ايران از طريق زميين ويزا هتيه آند        
ها در برلن اقامت موقت را تنها بـراي           امور خارجي 

دو ماه و براي اقامت در برلن صادر آـرده بـود و             
خواست بـه هـامبورگ       دانشجو آاظم دارابي را آه مي     

ن بــاز ســفر منايــد در اتوبــان متوقــف و بــه بــرل
 .گرداند

سفارت ايران، در ميان سه دانشجوي نام برده شـده          
نام آقاي دارابي از برلن را نيز ذآر آـرده بـود            
آــه بــراي هببــود وضــع مــاليش در هنگــام تعطــيالت 

خواهد آار آند اما به علت داشـنت اقامـت موقـت              مي
 .آند آار پيدا مني

پس از بر مشاري مشكالت ديگر يادداشت به صورت زيـر           
 :يان يافته استپا

سفارت از وزارت امور خارجـه متشـكر خواهـد          "
بود اگر اقامت موقت تغيري پيدا آنـد و مهچـنني           

 . مذآور در نظر گرفته شود مشكالت و زيان
ســفارت مجهــوري اســالمي ايــران از ايــن فرصــت 
استفاده آرده تا احرتام فوق العـادة دوبـاره         
خود را اعالم منـوده و در عـني حـال اميـدش را              
تاآيد آند آـه مستضـعفني بـر مسـتكربين پـريوز            

 ."خواهند شد
 

 خواهد گفت آه مهندس ساختمان اسـت و بـا           )2شاهد  
 در دفـرت ثبـت      1988 اآتـرب    6متهم دارابي در تاريخ     

 88/67 طبق سند مشـارة  Guenter Behrendtاسناد گونرت برندت 
شرآت جتارتي آازروني با مساوليت حمدود را به ثبـت          

 مـارك   50.000مايه اوليه شرآت بالغ بر    سر. رساندند
 مـارك آن را     40.000بود آه آاظم دارابـي دانشـجو        

شاهد مـدير شـرآت     .  مارك را  10.000پرداخت و شاهد    
در سـپتامرب   . متام سرماية اوليه پرداخت گرديد    . شد

 شرآت منحل و آقاي دارابي تنها مسـاول احنـالل           1990
 . شرآت شد

ها رييس اجنمـن      ه سال شاهد عالوه بر آن خواهد گفت آ      
بوده است،  " مسجد امام جعفر صادق و اجنمن مهبستگي      "
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 بـه   1994 آوريـل    10در آخرين جلسة عمومي اجنمن در       
علت اشتغال، ديگر در انتخابات شرآت نكرد و ايـن          

هـا ثبـت       در دفرت ثبت اجنمـن     1994تغيريات در سپتامرب    
شاهد خواهد گفت آه اجنمن حتت نظر او يـك          . شده است 

 را اداره مي آرد آه از 4533077تلفن  سجد با مشارةم
 در  Wedding ودينگ   - در برلن  1992ابتدا تا آغاز سال     

 Szarr 18 نبش خيابان اشـپار    Szrengel 47خيابان اشپرنگل   
 ايـن مسـجد بـه       1992در نيمة اول سال     . قرار داشت 

 ودينــگ منتقــل - بــرلن Kolonie 106خيابــان آولــوني 
جنمن و مسجد آـه از سـه طبقـه          شاهد رييس ا  . گرديد

آف سالن بـزرگ      در طبقة هم  . شد باقي ماند    تشكيل مي 
هـاي    هاي باال اطـاق      مرت مربع، در طبقه    90مناز حدود   

خمتلف اجتماعات آه براي عبادت نيز در نظر گرفتـه          
هـا بـدون آـنرتل در         متام اطاق . اند قرار دارند    شده

ــت   ــاز اس ــامنني ب ــراي ورود م ــول روز ب ــراي . ط ب
توانند با اطالع قبلي از       هاي مشخصي اعضا مي     اسبتمن

 .ها استفاده آنند اطاق
شاهد عالوه بر آن خواهد گفـت آـه شـريكش دارابـي             
واسطة رابطة جتاري بني او و سرآنسولگري ايـران در          
بــرلن شــده اســت و بعــد از آن، چنــد قــرار داد  
ساختماني با سرآنسـولگري ايـران در بـرلن بسـته           

 . است
 

طالع خواهد داد آه او بـه عنـوان مقـام           ا) 3شاهد  
 يكي از   -دوليت مطلع است آه مسجد امام جعفر صادق         

 مرآز سياسي و مذهيب حزب اهللا       - مسجد برلن  40تقريبا  
 عضـو حتـت آـنرتل       400اين مسجد با حدود     . برلن است 
اهللا قرار دارد و از طرف ايـران از نظـر             فعالني حزب 

 .شود مايل تأمني مي
ز منابع موثـق از نكـات زيـر مطلـع           عالوه بر آن ا   

 :است
در اين  . حزب اهللا در برلن شبكة اطالعاتي فعايل دارد       

طور عمده توسط افراد منفرد       شبكه جريان اطالعات به   
گردد، چـون حـزب اهللا در آملـان داراي يـك              منتقل مي 

ساخت سازماني مستحكم نيست، از اين رو اعضـا بـه           
ا با آادرهـاي    خدمات اطالعاتي افراد منفرد آه شخص     

شـبكة  . انـد   حزب اهللا در بريوت رابطه دارند وابسـته       
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ارتبــاطي حــزب اهللا مقرهــاي متفــاوتي از مجلــه     
هـاي    هـا، فروشـگاه     هاي اتومبيل، رسـتوران     تعمريگاه

بـراي  . هاي مجعي در بـرلن دارد       مواد غذايي و خانه   
LfV    برگ   هاي شونه   طور عمده در حمله      مقر به  10 بيش از

Schoenebergبرگ   آرويتس وKreutzbergاند  مشخص شده. 
عالوه بر آن اطالع خواهد داد آه زيـر  ) 3 شاهد مشارة

هـاي     در فعاليـت   90، از آغـاز دهـة       LfVنظر او در    
هـاي اطالعـاتي      اطالعاتي و تروريسـم دولـيت سـازمان       

زدة خـاور ميانـه و نزديـك ادغـام            آشورهاي حبـران  
ه ايـن   در مورد ايران، بـ    . شديدي مشاهده شده است   

جمموعه آوشش براي تأثري گـذاري بـر مؤسسـات مـذهيب            
 -هـاي ديگـر بـه نفـع صـدور انقـالب ايرانـي               مليت

در ايـن   . شـود   اضافه مي )  اسالميسيت(بنيادگرايانه  
طور رمسي از طـرف       مورد مسجد امام جعفر صادق آه به      

شـاهد عـالوه    . شود يـك منونـه اسـت        ها اداره مي    ترك
 گزارشي در   1994ر تاريخ     د  LfVبراين خواهد گفت آه     

هـاي اطالعـاتي ايـران در         هاي سـازمان    مورد فعاليت 
طور عمده به قـرار زيـر         برلن هتيه آرده است آه به     

 :است



 

 

 
 
 

هاي  هاي سازمان ، فعاليتLfV  1994 گزارش -ب
 اطالعاتي ايران در برلن

 

 

 

هـاي اطالعـاتي      هاي سـازمان    تصويري از فعاليت  .       1
 ايران در برلن

     چشم انداز آلي1 . 1

هــاي   در ايــران ســازمان1979پــس از انقــالب ســال 
. اطالعاتي متعددي با اهداف متفـاوت تشـكيل شـدند         

 :ها عبارتند از ترين آن مهم

 )MOISواواك " (وزارت اطالعات و امنيت  "-
واحـد  " (سپاه پاسـداران  "  دستگاه اطالعاتي     -

 )قدس
 "2J"  سازمان اطالعات ارتش -

اواك از مجلــه عبارتنــد از تضــمني امنيــت وظــايف و
 .داخلي، ضد جاسوسي و مراقبت خارج

هاي نظامي و     واحد قدس مساول امنيت داخلي در حوزه      
. هـا اسـت     غري نظـامي و مقابلـة نظـامي بـا شـورش           

هـاي سـازمان اطالعـات ارتـش          هاي اصلي فعاليت    حوزه
"2J "          حتقيقات نظامي و خريد اسلحه و وسـايل يـدآي

 .است

هاي اطالعاتي ايران را       وآارهاي اصلي سازمان   وظايف
از نظـر سياسـت     . آنـد   شوراي امنيت ملي تعـيني مـي      

هـا تـأمني سـلطة        داخلي وظيفة مرآزي ايـن سـازمان      
هـا و     آخوندها از طريق سرآوب هرنوع فعاليِت جريان      

 .باشد تشكيالت اپوزيسيون مي

هاي اطالعـاتي ايـران در مجهـوري آملـان                سازمان    2 .1
 الفدر
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درآملان هر سه سازمان اطالعاتي نام بـرده شـده در           
مؤسسـات دولـيت و     (هاي قـانوني و غـري قـانوني           مقر

 .منايندگي دارند) مؤسسات پوششي

 :هايشان عبارتند از ترين فعاليت اصلي
  تعقيب و مراقبت اپوزيسيون ايران-
انتقال قانوني و غري قـانوني      (هاي فين      هتية آگاهي  -

 )تكنولوژي
 اسـالمي اجـرا     -يغ شكل اجتماعي و سلطة شيعي      تبل -

 ).صدور انقالب(شده در ايران 
شـكل دادن بـه نظـرات، بررسـي         ( شناسايي سياسي    -

 ).انتشارات مربوط به ايران و غريه
 

هاي اطالعاتي ايـران در مجهـوري            مقرهاي سازمان    3 . 1
 آملان 

طـور عمـده در       هاي اطالعاتي ايران به     اعضاي سازمان 
هـاي رمسـي ايـران مثـل           پوششي در مناينـدگي    هاي  نقش

ــامبورگ،   ــولگري در ه ــا سرآنس ــن و ي ــفارت در ب س
حمــل . مــونيخ، فرانكفــورت و بــرلن حضــور دارنــد 

استقرار سرآنسولگري امروز مجهوري اسالمي ايران در       
ساختمان سـفارختانة سـابق ايـران در بـرلن شـرقي            

 1987حمـل اسـتقرار سرآنسـولگري تـا ژوان          . باشد  مي
بود آه در اين زمان از طرف نريوهـاي         ) غربي(ن  برل

 .متفقني بسته شد

هاي اطالعـاتي مطـرح شـده در           آارهاي اصلي سازمان  
 به خصوص آارهـاي واواك، در بـرلن نيـز    2 .1 مشارة

 .اند مشخص شده

  افراطي ايران-هاي اسالمي         تشكل2

 تبعـة ايـران بـه       6600 حدود   1993در برلن در سال     
گرايي سياسـي     داليل وجود افراطي  . بودندثبت رسيده   

در ميان ايرانيـاني آـه در مجهـوري آملـان زنـدگي             
آننــد عبارتســت از مبــارزات سياســي، مــذهيب و  مــي

ها آه پس از انقـالب اسـالمي            اجتماعي ايران طي دهه   
نيز در خارج از ايران ادامـه يافتنـد و افـزايش            

 .پيدا آردند
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 آيـت اهللا مخـيين،      از هنگام به قدرت رسيدن هواداران     
 ايـران با تفسـري خاص خود از اسـالم 

آوشد بـا نـوعي       آند و مي    هاي ديگر را هتديد مي      دولت
فهم خود از اسالم را در جهان و بـه          " صدور فرهنگ "

از ايـن رو رژمي     . خصوص در آشورهاي عربي گسرتش دهد     
هـاي متعـدد اپوزيسـيون        ايران از نظر مـايل گـروه      

ــي را در ــالمي افراط ــه اس ــر، از مجل ــورهاي ديگ  آش
منونة بارز چـنني    . آند  آشورهاي غري عربي هم محايت مي     

گـذاري    تأثري گذاري، نقـش فعـال ايـران در بنيـان          
 .تروريسيت حزب اهللا در لبنان است] گروه[

به عالوه دولت فعلي ايران در متام جهان خمالفـان و           
ها را هتديد و حـيت        آند و آن    اپوزيسيون را تعقيب مي   

ايران براي تعقيب خمالفان    . آند  جمازات مي " مرگ"با  
هـاي اطالعـاتي را بـه         و اپوزيسيون، اعضاي سازمان   

گريد آه با طرفداران رژمي آه در آملان فدرال           آار مي 
 .منايند آنند مهكاري مي زندگي مي

هاي اسالمي دانشـجويان ايـران در            احتادية اجنمن    1 . 2
 ) UISA(اروپا 

لت فعلي مجهوري اسـالمي ايـران       اآثريت هواداران دو  
آنند دانشجويان حتت     آه در خارج از ايران زندگي مي      

يـي    هـاي منطقـه     باشند آـه در اجنمـن       محايت ايران مي  
هاي اسالمي دانشجويان     احتادية اجنمن "سازمان سراسري   

 . اند دهي شده سازمان" در اروپا

هاي اسالمي دانشـجويان      از وظايف اصلي احتادية اجنمن    
ــرا ــان و   اي ــب خمالف ــر تعقي ــالوه ب ــا ع ن در اروپ

 مذهيب و تأثري گذاري بـر       -اپوزيسيون، آموزش سياسي  
هاي اسـالمي بـا       در جنب آن انديشه   . دانشجويان است 

منايـد آـه در گذشـته         تعبري رژمي ايران را تبليغ مي     
آميز با خمالفان رژمي شـده        هاي خشونت   منجر به درگريي  

 .است

هنضــت آزادي "اني  بــر اســاس مبــ60در آغــاز دهــة 
اولني حزب اسالمي در تاريخ ايران، احتاديـة        " ايران
هــاي اســالمي دانشــجويان ايــران در اروپــا   اجنمــن
هاي اسالمي دانشجويان     احتادية اجنمن . گذاري شد   بنيان

ايران در اروپا از آن پس تا سقوط شاه در فوريـة            
 مهچــون خبشــي از جنــبش آزاديــبخش اســالمي جــزو 1979
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هـاي دانشـجويي      سـازمان " تـرين   پيشرو"و  ترين    فعال
 .بود

پس از پريوزي انقالب اسالمي در ايران نريوهاي مسـلط          
ــالمي ــن -اس ــة اجنم ــادگرا، احتادي ــالمي   بني ــاي اس ه

ــازمان     ــه س ــا را ب ــران در اروپ ــجويان اي دانش
دفـرت  . تبليغاتي مجهوري اسالمي ايران تبديل آردنـد      

ن ايران در   هاي اسالمي دانشجويا    مرآزي احتادية اجنمن  
 .اروپا در هتران است

هاي اسالمي دانشجويان ايـران در        مرآز احتادية اجنمن  
ايـن  . اروپا در مجهوري فدرال آملـان در آخـن اسـت          

 اجنمـن اسـت و بـه        30سازمان متشكل آننـدة حـدود       
جا مهچون بلنـدگوي ايـران عمـل          ها در اين    وسيله آن 

 .منايد مي

احتاديــة هــاي اطالعــاتي ايــران از صــفوف  ســازمان
هاي اسالمي دانشجويان ايران در اروپا هم خبشي          اجنمن

هاي   ريزي و اجراي فعاليت     از افراد را براي برنامه    
 .آنند گريي مي تبليغاتي و اطالعاتي عضو

هـاي اسـالمي       حلقه دروني رهربي فعلي احتادية اجنمـن      
دانشـــجويان ايـــران در اروپـــا در آملـــان بـــا 

. ن مهكاري نزديـك دارد    هاي ديپلماتيك ايرا    منايندگي
اين افراد از مجله در محله به دانشجويان خمالف رژمي          

 . شر آت داشتند1982در دانشگاه ماينس در 

هـاي اسـالمي      هاي عضو احتادية اجنمن     عالوه بر آن اجنمن   
هـاي ديگـر      دانشجويان ايران در اروپا با سـازمان      

 افراطي به خصوص با حزب اهللا از نزديك آار          -اسالمي  
از عضويت دوگانه بعضي از افـراد منفـرد         . آنند  مي

 .باشند آن مقامات اطالعاتي مطلع مي

هاي اسالمي دانشجويان ايران در اروپا        احتادية اجنمن 
در گذشــته از بــه جمــازات رســاندن ســلمان رشــدي  

دفاع منود و هنـوز     " هاي شيطاني   آيه"نويسنده آتاب   
شـدي   آيـت اهللا مخـيين عليـه ر       ) فتواي(از فرمان قتل    

هاي مطبوعـات بعـد       منايد آه بر اساس گزارش      دفاع مي 
اي رهـرب مـذهيب جديـد و          از مرگ مخيين، آيت اهللا خامنه     

 .رفسنجاني رييس مجهور ايران آن را جتديد آردند
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اجنمن اسالمي دانشجويان در بـرلن غربـي، ثبـت            "2 . 2
 )VIS" (شده

" اجنمن اسالمي دانشجويان در برلن غربي، ثبت شـده        "
)VIS (     سازمان عضو احتاديـة     1980در برلن از سپتامرب 

هاي اسالمي دانشجويان ايران در اروپـا بـوده           اجنمن
 .است

ــة    ــجدي در حمل ــاز مس ــن در آغ ــن اجنم ــع اي ــل جتم حم
. سپس آدرس خصوصي آاظم د    . برگ در برلن بود     آرويتس

آادر رهربي اجنمن اسالمي دانشجويان برلن آدرس متـاس         
و به علـت احتمـال شـرآت در         پس از دستگريي ا   . بود

سؤقصد ميكونـوس، اجنمـن اسـالمي دانشـجويان بـرلن           
البته آادرهاي برجسـته آن     . طور آلي منفعل است     به

هاي اسالمي    چون گذشته به عنوان اعضاي احتادية اجنمن      
 .باشند دانشجويان ايران در اروپا فعال مي

 مـذهيب ايـران     -آوشش براي تأثري گذاري سياسي      .      3
 مجهوري آملاندر 

آند آه در مجهوري آملان       طور مداوم تالش مي     ايران  به  
نيز نفوذ خود را بر مسلمانان غـري ايرانـي گسـرتش            

سهم اصـلي را    ) IZO" (سازمان تبليغات اسالمي  . "دهد
سازمان تبليغـات اسـالمي توسـط       . در اين آار دارد   
هـاي مـذهيب تـأمني مـايل          هاي گروه   دولت ايران و آمك   

هـاي سـازمان تبليغـات اسـالمي در           ايندگيمن. شود  مي
هــاي ايــران فعاليــت  خــارج مهاهنــگ بــا ســفارختانه

 .منايند مي

هـاي     ايـداولوژيك بـر گـروه      -در تأثري گذاري مذهيب   
طـور خمفـي شـرآت        هدف، مقامات رمسي دولت ايران بـه      

. هاي فرهنگي   دارند، مثال از طريق تأمني مايل فعاليت      
 .اند هم مشخص شدهها در برلن  اين نوع فعاليت
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هايي آه در اين گزارش       شاهد خواهد گفت آه شناسايي    
 .آمده است بر اساس اطالعات منابع موثق هستند

 :دليل
آنـد آـه سـفارت        اثبات مي ) 1تقاضا در مورد شاهد     

ايران در بن هدفمند براي هبرت آردن وضـع اقامـت و            
از اين رو امكـان حتـرك متـهم دارابـي در زمـاني              

 آـه او آـادر فعـال اجنمـن دانشـجويان            دخالت منود 
طرفــدار رژمي بــود و بــا شــرآت خــود در محلــه بــه 
دانشجويان اپوزيسـيون رژمي در مـاينس نشـان داده          

آميز در خدمت مجهوري اسالمي       بود آه از اعمال خشونت    
 .ابايي ندارد

دهد   در درجة اول نشان مي    ) 2 تقاضا در مورد شاهد     
 وضع ماليش بايد در     آه دانشجويي آه براي هبرت آردن     

آرده، طي يـك سـال تـاجري شـد آـه              تعطيالت آار مي  
رابطـه  .  مارك بـود   40.000اش    سرماية به ثبت رسيده   

به خوبي نشانگر ادغام متـايالت جتـاري،        ) 2با شاهد   
 .باشد مذهيب و سياسي متهم دارابي مي

از اين رو آه شاهد مشـارة تلفـن مسـجد را تأييـد              
ها و حرويف آـه       د آه مشاره  خواهد آرد بايد اشاره آر    

به زبان عربي بر يـك يادداشـت در خانـة خيابـان             
ــري ــورگ ه ــده Heriburg 17ب ــبط ش ــه ض ــارة( در راين  مش

XVI.144.2.1.4.1. (           و در آن قابل دسرتس بودن امني بـه شـكل
 زير يادداشت شده است

  4533077/030مسجد امني 

 در تفتيش خانة متهم فـراري حيـدر در          1992 اآترب   8
 از مجله يـك     Osnabrück در اوزنابروك  Atter 46ابان آتر   خي

 مشـارة (در يكـي از صـفحات آن   . دفرت تلفن ضبط شـد 
XXV.2.2.1.8.B4 (        ،قابل دسرتس بودن آاظم نوشته شده اسـت
 از مجله

 4533077/030مسجد برلن 

مسـجد  "اشاره به مسجد امام جعفر صادق به عنـوان          
 ايـن مسـجد     يـي   نشان دهندة امهيت فوق منطقه    " برلن

 مسـجد   40باشد چون در بـرلن حـدود          اهللا مي   براي حزب 
 .وجود دارد
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هاي گروه آار ايـران       شناسايي) 3تقاضا براي شاهد    
آنـد بلكـه آن را در          را نه تنها تكرار مـي      BfVدر  

ايـن شـاهدان نـه تنـها        . منايد  مورد برلن مشخص مي   
 باشند بلكه مشارة  آردن داليل جرم مهم مي براي روشن

 نقش رهربي متهم دارابـي را در اجنمـن اسـالمي            2 .2
 .منايد دانشجويان برلن اثبات مي

اريگ                                            
 ويالند

وآيل دعاوي                                  
 وآيل دعاوي



 

 

 
 
 
 

 نامة فرمانداري برلن در بارة شهادت رييس -پ
LfV 
 
 

 دفرت فرمانداري برلن

 به دادگاه عايل برلن

 V A 22 - 8133/01       11/08/95 مشارة

  دادرسي آيفري عليه امني و ديگران به خاطر شك         :موضوع
    به قتل و غريه

 برلني  LfVشهادت مدير بازنشسته    :             راجع به   
 Heinz Annussekهاينس آنوسك

   نامة مشا به مديريت آميسيون داخلي به تاريخ         :سابقه
12/07/1995 -(1) 2 StE 2/93 (19/93) 

با توجه به نامة ذآـر شـده مشـا در بـاال، در دادرسـي              
 (1)-آيفري عليه امني و ديگران به خاطر شك به قتل و غريه

2 StE 2/93 (19/93)      در شعبة يك دادگـاه عـايل بـرلن بـه آقـاي 
شود، به     اجازة شهادت داده مي    LfVآنوسك مدير بازنشستة    

جا به آه تقاضاي منايندة شاآي خصوصـي       آنشكل زير و تا     
هاي شـاهد مربـوط        در مورد دانسته   18/05/1995به تاريخ   

 است،

   مسجد امام جعفر صادق مرآز مذهيب و سياسي حـزب اهللا          -
باشد و حتت آنرتل فعالني حزب اهللا مي باشد و            در برلن مي  

 از طرف ايران محايت مايل مي شود؛

بكة اطالعاتي آه به خوبي آار    حزب اهللا در برلن يك ش        -
طور عمده از طريق      آند در اختيار دارد؛ اطالعات به       مي

يابد آه رابطة شخصي      خدمات اطالعاتي افرادي جريان مي    
اهللا در بريوت دارند؛ شبكة ارتباطي در         با آادرهاي حزب  

هـا بـيش از ده مقـر          برلن مقرهـايي دارد آـه از آن       
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بـرگ    بـرگ و آـرويتس      تر در شونه    اند و بيش    شناخته شده 
 قرار دارند؛

هـاي      از آغاز دهة نـود ادغـام شـديدي در فعاليـت            -
هــاي اطالعــاتي  اطالعــاتي و تروريســم دولــيت ســازمان

زدة خاور ميانه و نزديك مشـاهده شـده           آشورهاي حبران 
در مورد ايران آوشـش بـراي تـأثري گـذاري بـر             . است

ب هاي ديگـر بـه نفـع صـدور انقـال            مؤسسات مذهيب مليت  
هـا تعلـق      بنيادگراي ايران، به اين جمموعـه فعاليـت       

دارد؛ در اين مورد مسجد امام جعفر صادق يـك منونـه            
 .است

 آـامال مبـتين     1994 به تاريخ    LfVهاي گزارش        شناسايي   -
 .بر منابع موثق است

 LfVشاهد جماز نيست در مورد اطالعاتي آه فقط در اختيار           
چـنني در بـارة منشـأ      انـد، مه    قرار ندارند و آزاد نشده    

 .اطالعات سخن بگويد

رسانيم آه يك نسـخه از ايـن نوشـته در          به اطالع مشا مي   
 . برلن قرار داده شده استLfVاختيار آقاي آنوسك و 

مهان طور آه در تقاضاي منايندة شاآي خصوصي مطـرح شـده           
 LfVآنيم آقاي آنوسك را از طريـق          است، از مشا تقاضا مي    

 بــرلن دعــوت Auf dem Gerat 2 ،14195بــرلن در آوف دم گــرات
 .مناييد

 به منايندگي

 Kaehneنه  آه



 

 

 

 

 هاي دادگاه  به سوالLfV پاسخ -ت
 
 
 

LfV 
 دادگاه عايل برلن

 1شعبة 
 به دست قاضي رييس دادگاه 

 از طريق 
 شهردار برلن

 رييس دفرت
10/10/1995 

 
  A-00049/95-020: مشاره

 
 

 ديگران به اهتام قتل     دادرسي آيفري عليه امني و    : موضوع
 StE 2/93(19/93)(1)-و غريه 

 گواه اداري: در بارة 
 1995 سپتامرب 26 و 19تقاضاي : سابقه

 
در دادرسي آيفري فوق، به سواالت مطرح شده در درخواست         

  طبــق مفــاد 1995 ســپتامرب 26 و 19دادگــاه در تــاريخ 
 :شود پرونده پاسخ داده مي

 
 مأموريـت داده شـد تـا              آيا به متهم دارابـي     1

اهللا را براي شرآت در منايشـگاه فرهنگـي           اعضاي حزب   
 دوسلدورف بسيج منايد؟

 11به علت ادامة حمدوديت اجازه شهادت بـه تـاريخ           
 .تواند جواب داده شود  به اين سوال مني1995اوت 

        آيــا متــهم دارابــي از طــرف  اجنمــن اســالمي 2
وز اورشــليم دانشــجويان بــرلن تظــاهراتي بــراي ر

آلـن     نـوي  - در بـرلن     1987  مه    26در تاريخ   ] قدس[
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 1995 فورية   16 به تاريخ    BfVمقايسه شود با نوشته     (
 به ثبت رسانده است؟) 4 مشارة

 بنا بر اطالعاتي آـه در اختيـار مـا اسـت متـهم              
يـي بـه مقامـات انتظـامي          دارابي بر اساس نوشـته    

ordnungsbehoerdlichen Staatsschutz (Dir VB Z) بـه  1987 مه 15 به تاريخ 
عنوان عضو هيأت رييسـه اجنمـن اسـالمي دانشـجويان           

] قـدس [ بـراي روز اورشـليم     1987 مـه    22برلن براي   
آلـن تـا ميـدان        تظاهراتي از مقابل شهرداري نـوي     

 . در برلن به ثبت رسانده استMariannenماريانن 

       بنا بر اطالع آقاي آنوسك با توجه بـه گـزارش           3
"Durchblick "  1994هـاي افراطـي در بـرلن       ، خارجي 1دفرت 

ــفحة  ــال 95ص ــاالي 1993 در س ــربان ب ــر از ره  دو نف
 اهللا به برلن آمدند حزب
 ها چه بود؟ نام آن ) آ

اهللا در    رهربان نام برده شـده مناينـدگان حـزب        
برجوي و شيخ حمسن عطويي يكي      : پارملان لبنان 

 .بودنداز رهربان مذهيب عايل مقام حزب اهللا 

 ها را دعوت منود؟ چه آسي آن )ب
 .شناخته شده نيست

 جا چه آردند؟  در اين )پ

 گـزارش نقـل شـده مراجعـه         96 و   95به صفحة   
 .شود

 منود؟      تا چه حد ايران مسجد را تأمني مايل مي. 4
به جزايات اين سوال با توجه بـه حمـدوديت اجـازه            

ب داده  توانـد جـوا      مني 1995 اوت   11شهادت به تاريخ    
 .شود

      متهم دارابي به چه طريق در تأمني مـايل مسـجد           .5
جزييـات نـوع مشـارآت      (از طرف ايران شرآت داشـت       

هـاي    هـاي بـانكي، حسـاب       مثال پول نقد، حسـاب    : مايل
 ؟)خمفي
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به جزايات اين سوال با توجه بـه حمـدوديت اجـازه            
توانـد جـواب داده        مني 1995 اوت   11شهادت به تاريخ    

 .شود

      بنا بر اطالعات آقاي آنوسك با توجه به گزارش         .6
 بنـد دوم مشـارآت مؤسسـات دولـيت     3 ياد شده مشـارة 

. هاي فرهنگي برلن مشخص شده اسـت        ايران در برنامه  
 توانند  نام برده شوند؟ آدام جزييات  مي

به جزايات اين سوال با توجه بـه حمـدوديت اجـازة            
نـد جـواب داده     توا   مني 1995 اوت   11شهادت به تاريخ    

 .شود

      آيا بني بسنت سرآنسـولگري ايـران در بـرلن در           .7
 ارتباط درونـي    1988 و فعاليت دارابي در      1987سال  

 وجود داشته است؟
LfVباشد  از چنني ارتباطي مطلع مني. 

اهللا براي حفاظـت در مقابـل         آيا  اعضاي حزب    .      8
 تظاهر آننـدگان اپوزيسـيون در برابـر سـفارختانة         
ايران در خبش شرقي سابق برلن گمارده شده بودنـد؟          

 ؟1990 ژوان 1و حتت رهربي متهم دارابي در 
LfV          اطالعاتي در بارة مأموريت اعضاي حزب اهللا براي  

امنيت سفارختانة ايران در شـرق بـرلن در اختيـار           
 .ندارد

 يادداشـت ضـميمه سـفارت ايـران         LfV      آيا براي   .9
 آشنا است؟

ارت مجهـوري اسـالمي ايـران بـه تـاريخ           يادداشت سف 
 بــه وزارت امــور خارجــه از 9/9/1987 و 11/12/1980

 از طريق پروندة متـهم دارابـي در ادارة          1988اوت  
 .ها آشنا است خارجي

هـاي سياسـي متـهم        توان جزييات فعاليـت         آيا مي .10
مـثال حضـور در جلسـات و        (دارابي نام برده شـوند      

 ؟)غريه
هـايش در چهـارچوب       جنـب فعاليـت   متهم دارابـي در     

هــاي اســالمي دانشــجويان ايــران در  احتاديــة اجنمــن
مرآـز  "و  " اجنمن اسالمي دانشـجويان بـرلن     "اروپا،  
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هـاي علـين ظـاهر        بسيار آم در فعاليت   " وحدت اسالمي 
او تظاهرات ذآر شدة اجنمن اسالمي دانشجويان       . شد  مي

را بـه ثبـت     ) 2مقايسه شود با پاسخ سـوال       (برلن  
دهندة متينگ بـزرگ حـزب        اند و به عنوان سازمان    رس

 در  1990 ژوان   8اهللا به مناسبت مرگ آيت اهللا مخـيين در          
  ديده   Moabit موابيت   - برلن Strom 11-17خيابان اشرتوم   

 .شده است

هاي غري علين او با توجه به حمـدوديت           جزييات فعاليت 
تواند جـواب      مني 1995 اوت   11اجازة شهادت به تاريخ     

 .ه شودداد

برگ      آيا خانة متهم دارابي در برلن آرويتس       . 11
  شناخته شده بود؟LfVخيابان ويلهلم براي 

LfV              مطلع بود آه متـهم دارابـي آدرس فـوق را بـه 
در يـك   . عنوان خانة دوم خود به ثبت رسانده بـود        

حتقيق در بارة اين آدرس در آن زمان هيچ نشاني از           
 .ين خانه ديده نشدسكونت واقعي متهم دارابي در ا

تواننـد بـرده         آيا نام فعالني حـزب اهللا مـي        . 12
 شوند؟ اگر بله چه نام دارند؟

به اين سوال با توجه به حمدوديت اجازة شهادت بـه           
 .تواند جواب داده شود  مني1995 اوت 11تاريخ 

اهللا و    هـا در بـارة حـزب           آيا منابع شناسايي   . 13
 اپوزيسيون هستند؟هاي  متهم دارابي از سازمان

 .خري

 نفـر بـه عنـوان    24 مطلع بود آه حـدود      LfV    آيا  .14
 مستأجر متهم دارابي ثبت شده بودند؟

هاي متعددي  در مـورد مسـتأجران ايرانـي و             گزارش
 رسـيده اسـت، تعـداد       LfVلبناني متهم دارابي بـه      

 .دقيق مستأجران براي ما روشن نيست

ود تلفين متـهم دارابـي       خواست شن  LfV از   BfV    آيا  .15
به اجرا در آيد؟ اگر بله چـه زمـاني؟ آيـا چـنني              

 مقرراتي  در آن اداره وجود دارد؟
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BfV      از   1992 ژانوية   31 طي نامة به تاريخ LfV  خواست 
را ] شـنود تلفـين    [10.تا امكـان اجـراي مقـررة گ       

يـي را در       چنني مقررة حمدود آننـده     LfV.  بررسي آند 
ــپتامرب 28 ــا1992 س ــود و در  تقاض ــرب 1 من  1992 اآت

امـا بـه دليـل      .  آن را تأييد منود    10. آميسيون گ 
 .دستگريي متهم دارابي نتوانست به اجرا در آيد

اهللا خربهـايي     هاي احتمايل حزب        آيا در بارة فعاليت   .16
با ذآر نام متهم دارابي به مشا رسـيد؟ در پـي آن             

 چه مقرراتي را به اجرا در آورديد؟
هاي احتمايل حـزب اهللا        آه در مورد فعاليت    از خربهايي 

 رسيد هيچ آدام موآدا در مورد متهم دارابي  LfVبه 
 .نبوده است

 رسـيد آـه     LfV خربهايي به    BKA از طرف    1992در مارس   
بنــا بــر آن يــك گــروه حــزب اهللا در آملــان مشــغول 

ريزي يـك سؤقصـد عليـه مؤسسـات اسـراايلي             برنامه
ه نام آاظم جـزو ايـن       از مجله يك ايراني ب    . هستند

هايي آه داشت ايـن        بر اساس شناسايي   BfV. گروه بود 
" آـاظم "در آغاز هويـت     . خربها را با شك تلقي منود     

ذآر شده با متهم دارابي يكي فرض شد، اما تأييـد           
 در ايـن    BKA جريـان حتقيقـات      LfVبنا بر اطالع    . نشد

 .مورد بدون نتيجه متوقف شد

  و   Weserي در خيابـان وسـر       هاي دارابـ        آيا شرآت .17
 حمل متاس شـبكة     Mehringdamدام    اتوآشي در خيابان مرينگ   

 ارتباطي حزب اهللا بوده است؟
 قرار دارد آه دارابي در      LfVهايي در اختيار      نشانه
در " اتوآشي و توليـد لبـاس عيـاد       "هاي شرآت     اطاق

ــگ  ــان مرين ــرلن 33دام  خياب ــرويتس- در ب ــرگ،  آ ب
اهللا   كوك به داشنت رابطه با حـزب      هاي متعدد مش    لبناني

طور غري قانوني مشغول بـه آـار آـرده            لبنان را به  
شد آه از ايـن طريـق         در آن زمان حدس زده مي     . است

 .اهلي ديگر نيز رابطه دارد با افرد حزب
آـازروني بـا    "هـاي شـرآت       به طريـق مشـابه اطـاق      

آلـن    نوي- برلن 4-3در خيابان وسر    "  مساوليت حمدود 
 آن را منحل منود  نيز حمـل       1990رابي در   آه متهم دا  

 .اهللا بود رفت و آمد اعضاي حزب
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 متاس داشته است؟. او. اس. اس.  با بLfV    آيا .18
 .بله

    چه زماني رياست متهم دارابي در اجنمـن اسـالمي          .19
 دانشجويان برلن به پايان رسيد؟

هايي آه در اختيار ما اسـت متـهم           بنا بر شناسايي  
 عضو هيأت رييسه اجنمن اسالمي      1990حداقل تا   دارابي  

هـا    دانشجويان برلن بوده است، از دفاتر ثبت اجنمن       
باشد چـون اجنمـن     پايان آن مشخص  مني A G Charlottenburgدر

 اطالعـات مربوطـه را در    اسـالمي دانشـجويان بـرلن   
 .اختيار نگذاشته است

ان تـو   آيا در مورد سازمان تبليغات اسالمي مـي        .    20
مقايسـه آنيـد بـا سـري        (اطالعات مشخص ارائه شود     

"Durchblick "1994هـاي افراطـي در بـرلن        ، خـارجي  1دفرت 
 ؟)3 مشارة

 آمـده اسـت،  بـا        LfVبيش از آن چه در انتشـارات        
 اوت  11توجه به حمدوديت اجازة شـهادت بـه تـاريخ           

 .تواند جواب داده شود  مني1995

 در مورد متـهم     LfVر  هايي در اختيا        آيا شناسايي .21
 قرار دارد) معروف به راغب و عماد عمش(راحيل 

 در مورد ارتباط با حزب اهللا؟) آ
در مورد حمل سكونت او در برلن؟ اگر بله آـدام           ) ب

 ها؟ شناسايي
در اختيار  آن اداره قـرار       ) زنگ خطر (هايي    گزارش

هايي خرب داده اند آه       ها   از سؤقصد      دارد آه در آن   
ب اهللا در پي اجرا آن بـود، ايـن گـروه            يك گروه حز  

آـه بـا    ) يا راغب (متشكل بود از اطرافيان راحيب      
مـثال در   (مشاره تلفن دارابي قابل دسرتس بوده اسـت         

 ؟)1992 مارس 30
يي از نظر زماني و حمتـوايي مربـوط           خربهاي پراآنده 

اهللا    در بارة دو فعال حزب     1992 سپتامرب   17به قبل از    
 قرار داشتند آـه بـه علـت         LfV در برلن در اختيار   
شان مناسب بـراي تشـخيص ايـن          ويژگي پراآنده بودن  

تنــها بعــد از ارزيــابي سياســي . اشــخاص نبودنــد
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مشخص شد آه ايـن خربهـا در        " ميكونوس"حتقيقات قتل   
 .مورد متهم امني و راحيل بودند

به جزايات ديگر اين سوال بـا توجـه بـه حمـدوديت             
تواند جـواب      مني 1995ت   او 11اجازة شهادت به تاريخ     

 .داده شود

هايي در بارة عضويت امـني    شناسايي LfV    چه زماني .22
 در حزب اهللا به دست آورد؟

 .به پاسخ سوال قبل مراجعه شود
 

 Vermanderامضأ دآرت فرماندر 
  

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 علي فالحيان: فصل سوم



 

 

 
 
 

 باوار  شهادت امشيت- 1
 

  3/11/1993اه تقاضاي گو -آ
 
 

 دفرت وآالت
 اريگ و ويالند

 
 به دادگاه عايل برلن 

 شعبة يك
 5-4لنب  خيابان ويتس

  برلن 14057
3/11/1993 

 
 در دادرسي آيفري 

  امني و ديگرانعليه 
- (1) 2 StE 2/93 (19/93)  - 

 
باوار وزير مشـاور،      آنيم، برند امشيت    تقاضا مي 

 . بن به عنوان شاهد دعوت شود53106
 

هـاي شـاهد نكـات زيـر مطـرح            بر اساس دانسته  
 :خواهد شد

 
در اولني هفتة اآترب وزير مساول اطالعات ايران        
علي فالحيان بـراي يـك اقامـت سـه روزه وارد            

 .مجهوري فدرال شد
 

 گفتگـو   BfV و BNDدر اين فرصـت او بـا مسـاوالن          
بـاوار مالقـات      عالوه بر آن با شاهد امشيت     . آرد
 .منود
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ماند اما بـا      ز آغاز بايد خمفي مي    اين مالقات ا  
 .اظهارات وزير ايران فالحيان علين شد

باوار پيشـنهاد يـك       فالحيان در مالقات با امشيت    
از مجلــه آزادي چهــار . منــود" معاملــة مفصــل"

هاي متفاوت از     شهروند آملان فدرال آه به اهتام     
ــداني    ــران زن ــي در اي ــتالس و جاسوس ــه اخ مجل

 .اند شده
 

ض خواست به او اطمينان دهند آه       فالحيان در عو  
 .افتد دادرسي فوق به تعويق مي

 
بعد از اين آه جزايات اين مذاآرات از طريـق          
حمافل بريتانيايي در لندن در اختيـار افكـار         
عمومي قرار گرفت، دفرت صدر اعظم به مطبوعـات         

غـري  "را فالحيـان    " معاملـه "اطالع داد آه اين     
ــدي ــرد " ج ــرح آ ــپيگل  . (مط ــاگس اش  Tagessziegelت

28/10/1993( 
 

در جلسة فوق العادة جملس آملان در بـارة ايـن           
ــت  ــاهد امشي ــوع ش ــه   موض ــيح داد آ ــاوار توض ب

" دروغ و يـاوه   "ريـزي شـده       برنامـه " معاملة"
يـي    مقصود شاهد اين بود آه چنني معاملـه       . است

را فالحيان مطرح آرد اما به علت عدم موافقـت          
بده "ة اين   به طور جدي در بار    . او شكست خورد  

طـرف  "صحبت نشـد چـون او بـه عنـوان           " بستان
 .به اين پيشنهاد توجه نكرد" قرارداد

 
 :دليل

 
منايندة شاآي خصوصي بر اين نظر است آه وزيـر          

ها به عنـوان      باوار در آغاز شهادت     مشاور امشيت 
 .اولني شاهد دعوت شود

 
وزير مشاور اخريا طي چنـدين اطالعيـه خواسـته          

او . ع اين دادرسي آشنا است    بگويد آه با موضو   
 29/10/1993در جلسة فوق العادة جملـس آملـان در          

گفت آه شخصا آوشش آرده تـا متـهمني حاضـر از            
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زود . ( دستگري شوند  BND" منبع اطالعاتِ "طريق يك   
 )Sueddeutsche Zeitung 30/10/1993دويچه سايتونگ 

 
خواسـته    از اين رو آه فالحيان وزير ايران مـي        

 داير بر تعويق دادرسي برسد بايد       به هدف خود  
باوار به عنـوان      از طرف دولت آملان شاهد امشيت     

 .ترين فرد طرف گفتگو حضور يافته باشد مطلع
 

هـاي گذشـته      به خاطر مهكاري شديدي آه در هفته      
علين شده فالحيان بايد به ايـن نتيجـه رسـيده           

 .باشد آه موفق بوده است
 

 اطالعـاتي   در سال گذشته يك گروه از مـأموران       
جـا     در مونيخ و در مدرسة عايل آن       BNDايران در   

از مجله بـراي تعقيـب و مراقبـت افـراد دوره            
 93 سـال  44 مشـاره  Der Sziegelاشـپيگل  . ( انـد  ديده
 )30صفحة 

 
آننـد    پس در ميان آساني آه با هم مهكـاري مـي          

 .فالحيان تقاضاي خود را مطرح آرد
 

طـرح شـد    يـي م    شرايطي آه در آن چـنني معاملـه       
تواند براي روشن شدن جرم هدايت قتل چهـار           مي

نفر آه در اين جا مطرح است امهيت جدي داشـته           
 .باشد

 
اگر خود يك وزير ايراني و دوليت آـه مناينـدة           

انـد    يـي نداشـته     آن است با اين جمموعه رابطـه      
معلوم نيست چرا اين وزيـر بـه ايـن دادرسـي            

 .ودخواهد مانع آن ش دهد و مي توجه نشان مي
 

هانس يواخيم اريگ                          ولفگانگ         
 ويالند

وآيل دعاوي                                   وآيل         
 دعاوي



 

 

 

 

 12/11/93 قرار هيأت قضات -ب
 
 

12/11/93 

 

 تصميم گرفته و اعالم شد

 

باوار وزير مشـاور در دفـرت صـدر اعظـم بـه              آقاي امشيت 
 .عنوان شاهد دعوت خواهد شد

 :داليل

هاي خصوصي، وآالي  هايي آه منايندگان شاآي فقط نشانه
اند احتياج به روشن  دعاوي اريگ و ويالند مطرح آرده

وظيفة هيأت قضات براي روشن آردن موضوع . شدن ندارند
سازد  ضروي مي)  قوانني دادرسي جنايي2 بند 244مادة (

 .آه موضوع گواهي را گسرتش دهد

 قوة اجرايي BNDن وزير مشاور آه بعد از علين شدن سخنا
را در موقعييت قرار داد آه ادعانامه مطرح شود و اين 

اند،   دستگري شده BND" گزارش منابع"آه متهمان بنا بر 
ها نوع و حمتواي  هاي شاهد به ساال بايد با شنيدن پاسخ

 .تر روشن شوند بيش"  گزارش منابع"اين 

ز داليل اين سؤقصد به عالوه بايد روشن شود اگر  شاهد ا
هاي ديگري به دست آورده است  اطالعاتي دارد آه از راه

 .باشند اين اطالعات چه مي



 

 

 
 
 

  يادداشت دفرت صدر اعظم-پ
 

 دفرت صدر اعظم
 1994 آوريل 13بن 

611 - 151 00 - zu Er 2  (VS) 
 

 
قسميت از يادداشت در بـارة جريـان مـذاآره بـا فالحيـان وزيـر                

  تاريخاطالعات ايران در
 1993 اآترب 7 
 
آرده ] به آملان[هاي بسياري  پاسخ داد ايران آمك. ف"

هاي  است، مثال بر طايفة محادي اثر گذاشت تا گروگان
آملاني آزاد شوند؛ در مقابل در آينده نزديك يك 

دادرسي جنايي در برلن شروع خواهد شد آه در آن به 
 در نظر طرف آملاني چه. شده است" متهم"نادرسيت ايران 

 .دارد تا مانع اين دادرسي شود يا آن را منتفي سازد
 

. وزير مشاور دخالت در دادرسي را مطلقا رد آرد
برلن در دست دستگاه قضايي مستقل است از ] دادگاه[

توان به  مي. يي ندارد اين رو او امكان آمرتين معامله
هاي سياسي بود؛ در هبرتين  فكر به حداقل رساندن زيان

ه اين صورت آه هتران ديگر در آملان و اروپا دست حالت ب
 . به چنني عملياتي نزند

 
را به عنوان موضوع " برلن"طرف ايراني مكررا سعي آرد 
 . معامله وارد مذاآرات آند

 اين انتظار Dolzerهم وزير مشاور و هم پرفسور دلتزر 
داير بر عدم سرپرسيت آنسويل . شكايت ف. را رد آردند
تواند در  د شد؛ سرآنسول ايران در برلن ميمتهمني هم ر

ها را  چهارچوب مقررات حقوقي مهيشه تقاضاي مالقات با آن
 ."بنمايد
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ايران، يك " هاي آمك"بعد از اشارة مكرر به . ف" 
جمموعه پيشنهاد مطرح آرد آه بايد آغاز يك معامله 

 :بود مي
  طرف آملاني بايد بر دادرسي ميكونوس تاثري -

 "...بگذارد
 
ديگري بر بنياد اين جمموعه " معاملة"وزير مشاور هر "

را رد آرد؛ او براي معامله در اين مورد منايندگي 
هاي حداآثر  بيند آه به اين خواست ندارد و دليلي مني

 .بپردازد



 

 

 
 
 

 تقاضاي وآالي دارابـي بـراي شـهادت         -2
 علي فالحيان

 

 

 آولوگه. دي  ونه. پانكا 

 WOLFGANG ZANKAولفگانگ پانكا 
 WALTER VENEDEYدي  والرت ونه

 DETLEF KOLLOGEدتلف آولوگه 
  FASANEN 72خيابان فازانن 

 )شارلوتن بورگ( برلن 10719
 

 دادگاه عايل برلن
 -1-شعبة 

 5-4لنب  خيابان ويتس
  برلن10457

 1955 مه 18برلن 
 در مورد آيفري 

  آاظم دارابي-/-
- 93/19 -1- 

 

 

 
 آنم  تقاضا مي    

 

ــ ــات و  آق ــر اطالع ــان وزي اي فالحي
ــت    ــق دول ــران از طري ــت اي امني
ايران، هتران به عنوان شـاهد بـه        

 . دادگاه دعوت گردد
 



 م جنايتكارسيست

 
 

147  

 :دليل   

شاهد در جلسة دادگاه خواهد گفـت       
 :آه
 

 وزيـر اطالعـات و      1992من در سـال     
امنيــت مجهــوري اســالمي ايــران    

 . بودم و هستم) واواك(
 

هاي اطالعاتي مجهوري      ليتوزارختانة حتت نظارت من متامي فعا     
منايد و حتـت نظـر     را در داخل و خارج از آشور مهاهنگ مي        

بديهي است آه سازمان اطالعاتي واواك نيـز جـزو          . دارد
 .ها است آن
 

 خبش مستقل اطالعاتي پاسداران نيز به وسيلة وزارختانـة         
 .شود  من هدايت و آنرتل مي

 

جانبه و عميـق        ه نظارتي مه  1992وزارختانة من مهانند سال     
ايـن  . بر مهة هنادهاي دولت در مجهوري اسالمي ايران دارد        

امر در مورد هنادهاي خصوصي و نيمـه خصوصـي، هنادهـايي            
هاي جتاري آه در متاس بـا        ها، صنايع، سازمان    مانند بانك 

خارج هستند و مهچنني بنيادها آه بـا دارايـي رژمي شـاه            
 -تـاري اقتصـادي  تأسيس شدند و تا حد وسيعي از خـود خم         

فرهنگي و تا حدودي خود خمتاري در رابطه بـا خـارج از           
 .آشور برخوردارند هم صادق است

 
آوري اطالعات و  هاي مجع    چنني بنابر اصل حمافظت از سيستم       هم

هاي اطالعاتي، در وزارختانـة مـن متـام            منابع در سازمان  
شـود آـه مـن، مـدير آـل            بنـدي مـي     اطالعات طوري طبقـه   

طور متوسـط   نه و يك گروه آار ويژة متشكل از به        وزارختا
ايـن بـدان    . شومي    ها مطلع مي    طور جامع از آن      نفر، به  12

هاي اطالعـاتي     معنا است آه مهة اطالعاتي آه توسط سازمان       
فعال ما چه از داخل و چه از خارج از آشـور بـه دسـت            

ايـن آـار   . شوند  بندي مي رسند و طبقه     آيند، به ما مي       مي
يك هنر اطالعاتي نظـارت مـداوم و متناسـب بـر مهـة             با  

من اين موضوع را منتفـي    . شود    هنادهاي ذآر شده تضمني مي    
هاي اطالعاتي خمتلـف فعـال در خـارج و          دامن آه سازمان      مي

 . داخل بتوانند عملياتي را برعليه هم سازماندهي آنند
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آه براي واواك و سازمان اطالعاتي پاسـداران          متام آساني 
آنند و متام مأموران ديگر در وزارختانة مـن ثبـت             ارميآ
انـد را     فعاليت اطالعاتي افرادي آه ثبت نشـده      . شوند    مي

دامن زيرا براي مهـة هنادهـايي آـه فعاليـت             من منتفي مي  
اطالعاتي در مجهوري دارند اين يك وظيفة مرآـزي اسـت و           

ر هاي اطالعاتي درداخل و خارج از آشو       پيش از آن سازمان   
من در متام دوران    . اجازه ندارند عمليات را شروع آنند     

خدمت خود از فعاليت مأموري آه اين وظيفة مرآزي خـود          
 .خربم  را اجرا نكرده باشد بي

 
هاي اطالعاتي ما از مهكاري     در مواردي آه يكي از سازمان     

فردي خارج سازمان مطمـان باشـد، آارمنـد آن سـازمان            
خواهد مهكاري منايـد و     آه مي بايد گزارشي در بارة شخصي      
جزايـات آامـل در بـارة       . به فعاليت بپردازد هتيه آند    

شخصي آه تقاضاي مهكاري آرده است در وزارختانة من ثبـت          
شود؛ مهچنني شرايط و هديف آه بنـا بـر آن شـخص خـارج              مي

ها  متام گزارش . شود نيز بايد گزارش شوند      سازمان جذب مي  
فعاليت شخصـي آـه     . شوند  يدر وزارختانة من گرد آورده م     

قبال در بارة او گزارش داده نشده باشـد در متـام طـول            
 دوران خدمتم براي من نا آشنا است

 
هـاي اطالعـاتي،      ام بر فعاليت سازمان     من آنرتل وزارختانه  

دامن،  بر مهكاران اصلي، عامالن و افراد آمكي را آامل مي        
نيسـم  براي اين آار وزارختانة من براي تكميل ايـن مكا         

اين بـه ايـن    . آند  آنرتل آارهاي قبلي را مهيشه حتليل مي      
هاي قبـل از      و در سال  1992معين است آه امروز مهچون سال       

انـد   هاي اطالعاتي مجهوري ما ارزيابي شده       آن متام فعاليت  
دهي فوق عملي  تا مشخص شود آه آيا بر خالف وظيفة گزارش        

نتوانسـته  وزارختانة من در هيچ مـوردي       . اجنام شده است  
 .است چنني امري را مشخص آند

 
هـاي    بديهي است آه وزارختانة من براي نظارت بر فعاليت        

هــاي   هــاي اطالعــاتي و آارآنانشــان بــه سيســتم  ســازمان
آامپيوتري و وسايل اطالعاتي با تكنيك از نظـر زمـاني           

از اين رو براي من، مدير آل و      . آامال مدرن جمهز هستند   
 من آه ذآر شـد ممكـن اسـت در مـدت           گروه آار وزارختانة  

آوتاهي مشخص مناييم آه چه اشخاصي با آدام وسايل براي         
هـاي اطالعـاتي      اند و آدام فعاليـت      مجهوري ما فعال بوده   

اين نكتـه بـراي واواك و سـازمان خمفـي           . اند  اجرا شده 
ها و هنادهـاي     هاي سازمان     پاسداران و مهچنني براي فعاليت    
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نايع، تشكيالت جتـاري، بنيادهـا و       ص(ديگر آه ذآر شدند     
 .صادق است) غريه

با توجه به شرايط ذآر شده، من اين موضـوع آـه آقـاي            
 در آازرون هيچگاه مأمور     22/3/1959آاظم دارابي متولد    

هاي اطالعاتي آشور من    يا آارمند غري رمسي يكي از سازمان      
 .دامن  بوده باشد را منتفي مي

 
ادي و آقاي مرتضي غالمي آه  آنم آه آقاي جو       من تكذيب مي  

آردنـد و آقـاي امـاني        در سفارت ايران در بن آار مـي       
هيچگاه رابطة اطالعاتي با آاظم     ) سرآنسول برلن (فراني  

 .اند  دارابي نامربده شده داشته
 

آاظم دارابي نامربده شده در فهرست مـأمورين مـا ثبـت            
نشده است، يعين او به هيچ طريق در رابطه با جريانـات          

 .طالعاتي و خمفي نبوده استا
 

هاي ذآر شده در يـك دادگـاه         من حاضرم در مورد واقعيت    
هاي خود را براي    آملاني شهادت دهم و يا يكي از مديرآل       

 .دادن شهادت بفرستم
 

 امضأ



 

 

 
 
 

  قرار بازداشت علي فالحيان-3
 
 

 بازپرس در ديوان عايل فدرال
8-295/95BJs 2 

1 BGs 92/96 
 1996رس  ما14آالسروهه 
  آHerren 45رن  خيابان هه

 
 قرار بازداشت

 
هاي اطالعاتي و امور امنييت مجهـوري اسـالمي           وزير سازمان 

 ايران
 

  فالحيانعلي   
 

  جنف آباد ايران1949متولد 
  ايران-حمل خدمت و زندگي در هتران 

 تري در مورد شخص متهم و  اطالعات بيش(
 )اش موجود نيست حمل زندگي

 بايد به 
 

 زندان موقت
 

 .فرستاده شود
 

 وي به شدت مشكوك است

  در برلن1992 سپتامرب 17آه در 

 با مهكاري ديگران

با انگيزة پست، جبونانـه و  و بـا ابـزار خطرنـاك              
 براي عموم

 و با رفتار مشابه 
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 نفر را به قتل رسانده و سـعي در قتـل  يـك نفـر                 4
 ديگر منوده است؛

 
 قـوانني   52 و   23،  2  بند 25،  211 اين جرم طبق مواد      -

 .شود  جنايت حمسوب مي-)StGB(آيفري فدرال
 

به مناسبت تشكيل آنگرة انرتناسيونال سوسياليسـيت از        
 آلية اعضاي رهربي حزب دمكـرات       1992 سپتامرب   18 تا   14

 سـپتامرب در بـرلن حضـور        14 از   DZK-Iآردستان ايـران    
ايـن افـراد عبـارت بودنـد از دآـرت صـادق             . داشتند

دبري آل حزب هـم چـنني       ) معروف به دآرت سعيد   (شرفكندي  
فتاح عبديل و مهايون اردالن منايندگان حزب در اروپا و          

ايراني تبعيـدي سـاآن     ) نوري(حممدپور دهكردي   . آملان
 .برلن نيز مهراه و مرتجم آنان بود

 
تـرين و از نظـر        حزب دمكرات آردســتان ايـران مهـم       

آـرد نشـني    تـرين سـازمان در منطقـة          سـياسي با امهيت  
هـاي اپوزيسـيون        ترين گروه   ايران و مهچنني يكي از مهم     

هاي ديگر اپوزيسيون     اين حزب با گروه   . باشد  ايران مي 
 .آميز دارد رقابيت مساملت

 
 

  در حاشـية     20:00 از حدود سـاعت      1992سپتامرب  17غروب  
آنگره انرتناسـيونال سوسياليسـيت اشـخاص نـامربده در          

 بـه عنـوان    Zragerدان پراگررستوران ميكونوس برلن مي
حمل ديدار ايرانيان اپوزيسيون شناخته شده است، بـا         

هاي ديگر اپوزيسيون براي تبادل نظـر         منايندگان گروه 
در  اتاق جنيب رستوران در جمموع       . سياسي مالقات آردند  

هشت ميهمان و طبيب غفاري صاحب رستوران حاضر بودند         
 آـاليرب   IMIسلسل   دو مرد مسلح به م     22:50آه حدود ساعت  

 7.65 آـاليرب    Llamaمرتي و يك اسـلحة آمـري المـا             ميلي 9
مرتي به اتاق هجـوم بردنـد و هدفمنـد بـه سـوي                ميلي

خـرب و بـدون       شرفكندي، عبديل، اردالن و نـوري آـه بـي         
بودند آتش گشودند و آنان را      ] نشسته[يي    انتظار محله 

 به ضرب چندين گلولة پياپي به قتل رساندند در  اين          
يي آه به شكمش اصابت آرد        اثنأ طبيب غفاري با گلوله    

 .شديدا جمروح شد
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 4عباس راحيل، لبناني يكـي از دو شـليك آننـده در             

اثر دست راست او    .  شناسايي و بازداشت شد    1992اآترب  
مهراه او يوسف امـني،     . مشخص شده است  " الما"بر اسلحة   

لبناني ديگر دستگري شـد آـه در اظهـاراتش در حضـور             
قاضي اعرتاف آـرد آـه در حـني عمليـات در مقابـل در               

آاظم دارابي،  . ايستاده و  از حمل نگهباني آرده است       
و " رييس"ايراني به دنبال اعرتافات  امني آه او را            

 1992 اآترب 8آسي آه پول گروه عمليات را پرداخته در       
عليه اين سه تن و دو شريك جرم از تاريخ          . دستگري شد 

 در دادگاه عـايل بـرلن دادرسـي جريـان           1993 اآترب   28
 .دارد

 
 به عنوان جمرم    1992 سپتامرب   17متهم فالحيان در سؤقصد     

 :به طريق زير مشارآت داشته است
 

ريزي و اجراي عمليـات ريـيس         فالحيان در زمان برنامه   
مجهـوري اسـالمي    " وزارختانة اطالعـات و امـور امنـييت       "

ختانه از مجله   اين وزار . ايران بوده و اآنون نيز هست     
" واواك"داراي يك سازمان اطالعاتي خاص خود به نـام          

باشد آه با به اصطالح سپاه پاسداران و بـه خصـوص              مي
آن در ارتبـاط تنگاتنـگ قـرار        " قدس"با واحد ويژة    

 .دارد
 

ها و افـراد اپوزيسـيون        رفتار مجهوري اسالمي با گروه    
نـوع  هايي را مم    نشانگر اين است آه نه تنها چنني گروه       

هـا را حـيت در خـارج از           سازد بلكـه مناينـدگان آن       مي
 اوت  30متـهم فالحيـان در      . آند  مرزهاي خود تعقيب مي   

 اين نكته را طي يك سخنراني در تلويزيون دوليت          1992
طور واضح اعالم منود و حزب دمكرات آردسـتان           ايران به 

اش   حتت تعقيب وزارختانـه   " هاي  گروهك"ايران را يكي از     
 .ناميد

باشـيم آـه عليـه          ما داراي يك خبش امنييت مـي      "
مـا  ... آنـد   هاي ضد انقالبي فعاليـت مـي        گروهك

هـا    هاي مرآزي اين گروهك     امي در ارگان    موفق شده 
. رسوخ آنيم و اآثر اعضايشان را دستگري مناييم       

طور آلي در آشـور مـا در حـال حاضـر هـيچ                به
ها جمبور به فـرار       آن. گروهك فعايل وجود ندارد   
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ما به عمليـات خـود ادامـه        . اند  ز آشور شده  ا
آنـيم و در خـارج        ها را تعقيب مي     ما آن . دادمي

مــا در . از آشــور مــداوما حتــت نظرشــان دارمي
هـــاي مرآزشـــان نفـــوذ منـــوده و از  ارگـــان
امي   ما موفق شـده   ... هايشان مطلع هستيم    فعاليت

هـا در خـارج از        آه به بسياري از اين گروهـك      
مهـان طـور    . ها ضربه بزنيم  آشور  و يا در مرز     

هاي فعـال حـزب         دانيد يكي از اين گروهك      آه مي 
مـا در سـال     ... دمكرات آردستان ايـران اسـت     

گذشته موفق شدمي بـه اعضـاي آن ضـربات آـاري            
هــاي مرآــزي و ســاير  بــه ارگــان. وارد آنــيم

ضربات ) حزب دمكرات آردستان ايران   (هاي    ارگان
ف يافتـه   سخت وارد گرديده و فعاليتشـان ختفيـ       

 ."است
 13قتل رهرب سابق حزب دمكـرات آردسـتان در ويـن در             

هـاي خمـالف و       ، ثابت آنندة تعقيـب گـروه      1989ژواية  
در آن  . هـا اسـت     منايندگانشان، حيت نابودي فيزيكي آن    

زمان قامسلو دبري آل سلف دآرت شـرفكندي و مناينـدة وي            
قادري آذر را اعضاي هيأت منايندگي دولـت ايـران در           

در . ن مذاآرات خمفي با گلوله به قتـل رسـاندند         جريا
اتريش دادگاه جنايي وين قرار بازداشت اعضـاي ايـن          

يكي از اعضـاي ايـن هيـأت        . هيأت را صادر آرده است    
 در حـال حاضـر جانشـني        - جعفـر صـحرارودي    -منايندگي  

اعضـاي واحـد    . باشد  فرماندة ستاد سپاه پاسداران مي    
 عليـه خمـالفني و      سپاه پاسـداران در مبـارزه     "  قدس"

 . شوند هاي سؤقصد به آار گرفته مي اجراي برنامه
 

نابود آردن نريوهاي اپوزيسيون توسط حكومت ايران در        
مـوارد  . خارج از آشور يك منونة منحصر به فرد نيسـت         

 :آنند زير اين امر را مستند مي
 
 6دادگاهي با حضور هيأت منصـفه در پـاريس در           " -

 در جمموع هشت ايرانـي      1995 ژوان   16 و   1994دسامرب  
را به جرم شرآت در قتل خبتيار خنست وزيـر سـابق            

 در پــاريس بــه  1991 اوت 6ايــران در تــاريخ  
 .هاي طوالني مدت و يا ابد حمكوم منود زندان

 مـارس   31از يكي از قرارهاي دادگاه به تـاريخ         
 براي پذيرش ادعانامه آـه بنـا بـر قـوانني            1994
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تصويب قراري بـر    "سه با   آملان حمتوايش قابل مقاي   
ها بر آن مبتين است       و اين حكم  " اساس احكام سابق  

گردد آه    ها مستدل شده است، مشخص مي       و بر خالف آن   
ريزي، تدارك و اجراي سؤقصـد، اعضـاي          در برنامه 

 مثال وزارت پسـت     -بسياري از مراآز دوليت ايران      
ــة   ــون و وزارت خارج ــران، تلويزي ــراف اي و تلگ

به گفتة شاهدان دو تن     . اند  اشته شرآت د  -ايران  
از آنان بايد از اعضاي وزارت اطالعات و يـا از           
سپاه پاسداران آه تنگاتنگ با آن ارتبـاط دارد         

 .باشند
 

وزير سابق آموزش و پرورش ايـران پرفسـور دآـرت            -
هاي خمالف دولت ايران بـه        گنجي رهرب يكي از گروه    

بـه عنـوان شـاهد در جريـان         " درفش آزادي "نام  
حتقيقات و دادرسي در دادگاه جنايي اظهار داشـت         

هايش در اپوزيسـيون از طـرف         آه به خاطر فعاليت   
دولت ايـران هتديـد بـه مـرگ شـده و دو تـن از                

 .اند مهكاران نزديكش به قتل رسيده
 

يي با آرم دوليت ايـران بـه          در اين رابطه نوشته   
و امضاي دادستان آل انقالب بـه       " 16/6/93"تاريخ  

ارائه شد و آارشناسان سـازمان اطالعـات        دادگاه  
 آن را به احتمال قوي اصل       1994 دسامرب   8آملان در   

اين نوشته اظهارات پرفسور دآرت     . ارزيابي آردند 
گر   رساند و در عني حال نشان       گنجي را به اثبات مي    

آن است آه اجراي حكم قتل در جنـب وزارت امـور            
ه شـرآت   خارجه، وزارختانة متهم فالحيان بيش از مه      

 داشته است، آه 
 
اقدام، انتخاب و معريف عوامل ورزيده و جمـرب         "

 12..."و آار آمد و اجياد امكانات و مقدورات
 .در حوزة وظايف آن است

 
 در هـامبورگ سـرخلبان دولـت        1987 ژانوية   16در   -

ايران علي حممدي را اشخاص ناشناسي با گلوله به         
ــاندند ــل رس ــنني در . قت ــربس  در1989 اوت 26مهچ  ق

                                                                 
 . از منت فرمان قتل گنجي12
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جوادي عضو اپوزيسيون ايران توسط اشخاص ناشناس       
ها   در هر دو مورد اسلحه    . با گلوله به قتل رسيد    

. هاي مـورد اسـتفاده پيـدا شـدند          و صدا خفه آن   
هـاي پيـدا      آـن   ها با صدا خفه     يي آن   بررسي مقايسه 

شده در مورد ميكونوس نشان دهندة شباهت بسـيار         
هـا     بـر آن   زياد مشخصات ساخت و آار اجنـام شـده        

 .باشد مي
 

بــدين ترتيــب نــابودي اپوزيســيون بــر عهــدة وزارت 
هـاي    هاي اطالعـاتي و امـور امنـييت و سـازمان            سازمان

وابسته و نزديك به آن، بـه ويـژه سـازمان اطالعـات             
. پاسداران واگذار شـده اسـت     " قدس"و واحد   ) واواك(

رييس متامي دستگاه علي فالحيان وزير است آه عالوه بر          
ساوليت در عني حال عضو شوراي امنيت ملـي نيـز           اين م 

اين شورا در مورد چـنني قرارهـايي مشـاوره          . باشد  مي
 .گريد آند و تصميم مي مي
 

 بـه دسـتور     1992 سـپتامرب    17اين ساظن قوي آـه جـرم        
هـاي متعـددي آـه        ايران صورت گرفته است از شناسايي     

 :شود رابطة مستقيم با جرم دارند استنتاج مي
 

ــل  متــهم ا - ــده در مقاب ــت ش ــات ثب ــني در اعرتاف م
بازپرس، از گفتگو بني شرآاي قتل اطـالع داد آـه           

" پشـت واقعـه   "در آن به وضوح گفته شده ايـران         
هـا آمـك      است و در صورت دستگريي جمرمـان بـه  آن          

 .خواهد آرد
 
آاظم دارابي تبعة ايران عامل اصلي و رابط بـني           -

آه جمريـان   اهللا    دستوردهندگان ايراني و اعضاي حزب    
طبــق . شــود مســتقيم عمليــات بودنــد حمســوب مــي 

 بـرلن و سـازمان اطالعـات        LfV و   BfVهـاي     شناسايي
انگلستان وي جاسوس سازمان اطالعات ايران واواك       

بنابر اين او حتت    . باشد  و عضو سپاه پاسداران مي    
طبــق . رهــربي متــهم فالحيــان قــرار داشــته اســت

ل بـازپرس،   اعرتافات ثبت شدة متهم امني در مقابـ       
ها به خانـة      دارابي گروه جمرمني را تا انتقال آن      

 در خانـة دوم     Senftenberger 7خمفي خيابان زنفنت برگـر      



 156 علي فالحيان

 در برلن اسـكان     Detmolder 64خود در خيابان دمتلدر     
 .داده است

 
 به مقامـات حتقيـق ارائـه        BfVطبق شناسايي آه      -

 داد، اعضاي وزارختانة متهم و سازمان اطالعات حتت       
رهــربي وي مســتقيما در سؤقصــد بــرلن شــرآت     

 .اند داشته
 
جمريان مستقيم عمليات، متهم امني و راحيـل در           -

دوران عضويتشان در حزب اهللا آه توسط ايران محايت         
شود در يك پادگان تعليماتي سـپاه پاسـداران           مي

 .اند در ايران تعليمات ويژه ديده
 
بيـل  طبق اظهارات شـاهدها، حيـدر راننـدة اتوم         -

فرار از حمل سؤقصد آه حتت تعقيب اسـت، از زمـان            
 .برد فرارش از آملان تاآنون در ايران به سر مي

 
يك شاهد علي صربا خريدار اتومبيل فرار را بعـد           -

از ناپديد شدنش از آملان به هنگام ورود به مقر          
 .اصلي حزب اهللا در بريوت ديده است

 
 17قصـد   هاي مـورد اسـتفاده در سؤ        يكي از اسلحه   -

 از موجـودي ارتـش شاهنشـاهي سـابق          1992سپتامرب  
 .باشد ايران مي

 
يكي از سؤقصد آننندگان مستقيم در رستوران قبل         -

 .از قتل به مقتولني به فارسي دشنام داده است
 
طالباني رهرب آردهاي عراق آـه يكـي از دوسـتان            -

شرفكندي مقتول است شب بعد از سؤقصد به مقامات         
از طـرف   "طالع داد آـه ايـن سوقصـد         حتقيق آملان ا  

هـا بعـد از       اين نقشـه  . اجنام گرفته است  " ايران
هـاي    دستگريي اعضاي سپاه پاسداران توسط پيشمرگه     

 -او  .  افشا شـده بودنـد     1992آرد عراقي در اوت     
 چند هفته قبـل از سؤقصـد وجـود ايـن            -طالباني

ها را به دآرت شـرفكندي گوشـزد آـرده            گونه نقشه 
 .بود
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باوار در برابر دادگاه عايل بـرلن         برند امشيت شهاهدت  
هاي متعدد فالحيان براي فشار بـر دولـت           در مورد تالش  

آملان با هدف جلوگريي از تشكيل دادرسي در مورد ايـن           
 .آند موضوع، مشارآت متهم در سؤقصد را تأييد مي

ها، زمينه و شرايط اصـلي جـرم          خالصة ارزيابي انگيزه  
امات ايراني با اپوزيسيون،    منافع ايران، رفتار مق   (

ريزي و اجنام اقـدامات تـدارآاتي در ايـران،            برنامه
 و دخالـت    1992 سـپتامرب    17اجراي سؤقصد در بـرلن در       

اشخاصي آه در اين سؤقصد مستقيم و يا در پشت پـرده            
دليل اين ساظن شديد هستند آه فالحيـان        ) فعال بودند 

ي امنيت  به عنوان رييس وزارختانة مربوطه و عضو شورا       
ملي، به خـاطر قـدرت فرمانـدهي و اجيـاد امكانـات،             

 . بوده است1992 سپتامرب 17مساول و شريك جرم 
 

انگيـزد    مواردي آه ساظن شديد عليه متهم را بـر مـي          
عبارتند از اظهارات شاهدها و آارشناسان در دادگاه        
و در حتقيقات و ساير مدارك به دست آمـده بـه ويـژه              

 LfV(آنوسـك   ) BfV(والـد     گرونـه اظهارات امني، شـهادت     
پلـيس   (Ostovits، پرفسور دآـرت گنجـي، اسـتوويتس         )برلن

ــن ــايي وي ــرت  )جن ــور دآ ــناس، پرفس ــارات آارش ، اظه
، )انستيتوي شرق شناسـي هـامبورگ      (Steinbachباخ    اشتاين

هـا و     پليس جنايي آملان در مورد سالح      (Bensteinاشتاين    بن
ئه شده به دادگاه    ، اسناد و اشيأ ارا    )ها  صدا خفه آن  

 6و به خصوص حكم دادگاه با هيأت منصـفه در پـاريس             
 و مهچنني تصميم آن دادگاه      1994 ژوان   16 و   1994دسامرب  

پرفسـور دآـرت گنجـي،      " فرمان قتـل  "،  1994 مارس   31در
 بـه   BNDتوضيح اداري ارائـه شـده از طـرف مقامـات            

 و قرار بازداشت دادگـاه جنـايي      1994 دسامرب   8تاريخ  
 .وين
 

سؤقصد جبونانه اجنـام گرفتـه اسـت، از ايـن رو مهـة              
 .مشخصات قتل موجود است

 
او خودسرانه  . هاي پست عمل آرده است      متهم با انگيزه  

ايـن نشـان    . خود را صاحب مرگ و زندگي ديگران آـرد        
 Vgl. BGH-Beschluss vom 21 juli 1070-1. (رفتار با انگيزة پسـت اسـت  

STR 119/69= NJW1971,571f..( 
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جرم با ابزار خطرناك براي ديگـران اتفـاق افتـاده           
نبايد اشتباه شود آـه مسلسـل تنـها بـا پـيش             . است
هاي مشخصي يك وسيلة خطرناك بـراي ديگـران اسـت             شرط
)OLG-Dresden NJW 1974-1984,274 .(   به آارگريي مسلسل آـه منطبـق

با نقشة سؤقصد بود، جـان تعـداد زيـادي از افـراد             
يي آه    آسي آه در حمل بسته    . انداختگناه را به خطر       بي

افراد ديگر در آن حضور دارند با چنني سالحي هدفمنـد           
تواند مطمان باشـد      به اشخاص معيين ترياندازي آند، مني     

آه عواقب عملش تنها به قربانيان انتخاب شده حمـدود          
اين ارزيابي حقوقي مطابق حكم ديـوان عـايل         . گردد  مي

حكـم ديـوان   ). .Urteil vom 13 Februar 1985 =NJW 1985,1477 f(آشور است 
) 1StR48792 )BGHSt 38,353.355 1992عــايل آشــور در اول ســپتامرب 

جا فقط در مـورد شـليك يـك           خمالف آن نيست چون در آن     
تصـميم  ) نه از يك مسلسـل    (گلوله از يك اسلحة آمري      

 .گرفته شده است
 

 قانون آيفري   3 تبصرة   112قرار بازداشت مطابق مادة     
 .باشد مي
 

 مهاهنـگ بـا     StZO 3 بنـد    112  بنا بر تفسري ضروري مادة    
هـاي الزم   پـيش شـرط  ) .Vgl. BVerGE 19,342,349ff(قـانون اساسـي   

 :موجودند
 

مشخص است آه متهم داوطلبانـه خـود را بـه دادگـاه             
بـدون دسـتگريي او روشـن شـدن و          . تسليم خنواهد آـرد   

تور جلـب   صـدور دسـ   . افتد  گريي سريع جرم به خطر مي       پي
 . مهچنني در خدمِت حتقيق بالمانع حقيقت خواهد بود

 
در اين مورد الزم اسـت مـوارد زيـر جداگانـه اجـرا              

 :گردند
 

مقامات دوليت ايران و سفري مجهوري اسالمي ايران        )  آ
ــذيب    ــررا تك ــرم را مك ــن ج ــهم در اي ــرآت مت ش

اين امر و اين واقعيت آه شـخص متـهم          . اند  آرده
 - حـداقل در حـال حاضـر         -ساآن داامـي ايـران      

سـازد آـه وي       باشـد ايـن فـرض را مسـتدل مـي            مي
داوطلبانه در دادگاه حضور خنواهد يافت، بـرعكس        
در صورت امكان متام سعي خود را خواهد آـرد تـا            
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 قــانون 20رعايــت مــادة . از آن خــودداري آنــد
 آه به متهم به عنـوان مناينـدة         GVGدادرسي آيفري 

طور رمسـي      به آملان به   مجهوري اسالمي در صورت آمدن    
در . دهد اعتبـار حمـدود خواهـد داشـت          مصونيت مي 

ها، متهم بـدون      صورت منتفي شدن يكي از پيش شرط      
حمدوديت در برابر قوة قضاييه آملان قرار خواهـد         

رسد آه دستگريي وي      عالوه بر اين به نظر مي     . گرفت
در اين صورت بر اسـاس      . در آشور ثالث ممكن باشد    

توانـد عملـي       آملان حتويل متهم مـي     قرار بازداشت 
 .گردد

 
در جريان دادرسي موسوم به ميكونوس در شـعبة          )ب

 دادگاه عايل برلن، از اطرافيان متهمني آه خود         1
با حزب اهللا ارتباط دارند اطالعـات و مـدارك بـي            
مشاري به دست آمده آه قبل از شهادت در دادگاه،          

نـد آـه    ا  ها با اين هدف حتت فشار قرار گرفتـه          آن
آنچه آه در جريان حتقيقات در مقابـل پلـيس بـه            
زيان متهمان اعـرتاف آـرده بودنـد را بـه نفـع             

بـه  . متهمني پس گرفته و يا آن را تكرار نكننـد         
اين خاطر دادگاه عايل برلن حيت خودداري از دادن         
شهادت دو شاهد را به دليل خطـر جسـمي و جـاني             

 .برايشان پذيرفت
 

بـاخ در     ر دآـرت اشـتاين    اظهارات آارشناس پرفسـو   
 در مـورد    1993 آوريـل    5گزارش ختصصي آـتيب وي در       

 ايران، سخنراني متهم فالحيـان      -ارتباط حزب اهللا    
 در مورد حاضر    1992 اوت    30در تلويزيون ايران در   

و يك سري موارد مشابه ديگر، منـافع ايـران را           
سازند؛ هم چنني اظهـارات متـهم امـني در            روشن مي 

در ديوان عـايل آشـور در دادرسـي         برابر بازپرس   
سازد آه اين     حقوقي عليه او اين شك را مستدل مي       

ها از طرف ايران  يا حداقل بنا بـر            تأثري گذاري 
از ايـن رو ايـن      . انـد   توصية ايران اجنام گرفته   

شـود آـه متـهم بـه عنـوان مسـاول              فرض مطرح مي  
ايـن نكتـه    . مستقيم در سؤقصد شرآت داشته اسـت      

انگيزد آه متـهم  بـراي پـرده           ياين شك را بر م    
 .تر حقايق، حداآثر سعي خود را بنمايد پوشي بيش
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بر اساس اطالعات موجود امكان جدي وجـود دارد          )پ

تري از ايـن قبيـل دسـت          آه متهم به جنايات بيش    
قتل ديپلمات سابق ايران آـاظم رجـوي در         . بزند

 در اطراف ژنـو، قتـل خنسـت وزيـر           1990 آوريل   24
ــران  ــابق اي ــار در س ــوايل 1991 اوت 6 خبتي  در ح

پاريس، قتل نقدي دبري شوراي ملي مقاومت ايـران         
 در رم، مهگـي در      1993 مـارس    16 خبش ايتاليا در     -

زمان اشتغال او و طبق مدارك موجـود در حمـدودة           
يي آه او رياستش را به عهـده          مساوليت وزارختانه 

 .دارد اجنام گرفته است
 

ستور بازداشت او متناسب    به خاطر سنگيين اهتام د    ) ت
 .است

 
 Wolstدآرت ولست 

 قاضي در ديوان عايل آشور
 امضأ

 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ابوالقاسم : فصل چهارم
 مصباحي



 

 

 
 
 

ــاهد  -1 ــازجويي شـ ــني دور بـ " ث" اولـ
 )ابوالقاسم مصباحي(
 

 يادداشت  دادستاني به دادگاه در بارة -آ
 1996 سپتامرب 27شاهد ث، 

 
 

 27/9/1996يادداشت 
 

 27/9/96طبق اعالم آمادگي در بـازجويي       " منبع ث "شاهد  
يي داد آه بنـابر گفتـه خـودش         امروز به من دست نوشته    

حاوي نام آامل و مهچنني اطالعات تكميلي در مورد افـراد          
 مشخص آـرده    5تا  1هاي    اطالعات دهنده به او آه با مشاره      

 خمفـي نگـاه   2BJs 295/95-8اين برگ در حتقيقـات  . باشد بود مي
 .شود داشته مي

 
 امضأ 

 يوست دادستان عايل در ديوان عايل آشور



 

 

 
 
 

 نامة دادستاني به دادگاه در بارة شاهد ث،  -ب
 1996اآترب 

 
 دادستان فدرال آملان 
  در ديوان عايل آشور

2BJs 295/95-8 
  آالسروهه 76014 . 2720صندوق پسيت . دادستان آل 

 
 1996  اآترب2 آالسروهه 76133

  آ 45رن  خيابان هه
 2720صندوق پسيت 

  آالسروهه76014
... 
 

  1به رييس دادگاه شعبة 
 دادگاه عايل برلن

 رييس هيأت قضات در دادگاه عايل 
 آقاي آوبش يا جانشني وي

 5-4لنب  خيابان ويتس
  برلن14057

 
 فالحيان        حتقيقات در بارة علي :موضوع

 به خاطر قتل و غريه
 "منبع ث" بازجويي از :راجع به

 
 1996 سپتامرب 30گفتگوي تلفين در   :در بارة

 
 يك جمموعه منت بازجويي  :پيوست

 
به پيوست براي اطالع منت آامل بـازجويي اجنـام شـده از            

 .آنم هاي الزم را ارسال مي مهراه با پيوست" منبع ث"
شاهد بـه خـالف    : آنم  براي تكميل به نكات زير اشاره مي      

در سـوال و  ) 1996 سپتامرب 25(بازجويي قبلي   توضيحش در   
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جواب جمدد آمادگي خود را بـراي حضـور در دادگـاه بـه             
وي تنها با رعايت شـرايط زيـر        . عنوان شاهد اعالم آرد   

 :براي اين آار آماده است
 عدم حضور متاشاچيان .1
 عدم حضور منايندگان مطبوعات .2
 )StZO 3 بند 69مادة (عدم ذآر مشخصات وي  .3
 

آنـد   شك شاهد را هتديد مـي    با توجه به خطر بزرگي آه بي      
دامن آه سوال و جواب از شـاهد در دادرسـي          من ضروري مي  

 .با شرايط توافق شده اجنام شود
 در برنامـة محايـت از شـاهدان    1996 سپتامرب   25شاهد از   

پليس جنايي آملان قرار دارد و براي شهادت در دادگـاه          
 . دعوت شودتواند از طريق دادستاني مي

 از طرف يوست
 تأييد شد 

  Steinmetzمتز  امضأ اشتاين



 

 

 
 
 

 25/09/1996در " ث" منت بازجويي شاهد -پ
 
 

 دادستان فدرال آملان
    در ديوان عايل آشور

   2BJs 295/95-8 
 25/09/96 هامي در حال حاضر مكن

 
 منت بازجويي

يوست دادستان عـايل در ديـوان        :مأموران بازجويي حاضر
 ايل آشورع

آميسار ارشد جنـايي   Hoffmann         هوفمن    
 و

ــان    ــرك           ف ــد van Treekت ــار ارش  آميس
 جنايي از ادارة جنايي آملان

  
 آقاي زماخنان از برلن  :   مرتجم 

 
                  پايـان                    13:00سـاعت   : شروع بـازجويي  

 ساعت : بازجويي
 

 بـه عنـوان     1996مرب   سـپتا  5صـدر در      شاهدي آه شاهد بين   
معريف آرد، با وساطت شخص ديگري امروز بـراي         " منبع ث "

او به مهراه مأموران پليس آـه       . بازجويي دعوت شده است   
وي را در حمل مورد توافـق حتويـل گرفتـه بودنـد بـراي              

 .بازجويي حاضر شد

 :در ابتدا براي تعيني هويت شاهد موارد زير مشخص شدند

 دار آه توسط آميسارياي عايل     شاهد يك برگ شناسايي عكس    
پناهندگان سازمان ملل صادر شده و مهچنني يك گواهينامة         
رانندگي ايراني عكس دار صادر شده در هتران را ارائـه          

 .داد
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هر دوي اين سندها داراي مهان نـامي هسـتند آـه شـاهد             
" ث"صدر خارج از جلسة دادرسي به عنوان نـام منبـع            بين

 .اعالم آرده بود
بـر روي برگـه شناسـايي پناهنـدگي اسـت بـا             عكسي آه   

 .صدر ارائه داده بود مطابقت دارد مشخصاتي آه بين
سپس به شاهد در مورد موضوع بازجويي توضيح داده شد و         

بـه وي بـه   . بر وظيفة وي مبين بر گفنت حقايق تاآيد شد        
ويژه گفته شد آه اظهاراتش فقط براي روشـنگري موضـوع           

براي تعقيب خود وي يا شخصي   مورد نظر است و جماز نيست       
هاي سياسي يا هر چيز ديگـر نـامربوط         ديگر و براي هدف   

از شاهد با   . به جريان دادرسي مورد استفاده قرار گريد      
تاآيد خواهش شد فقط اطالعات واقعي را اظهـار آـرده و           

 .از بيان هر نوع تصور اآيدا خودداري آند
 

 چگونـه  سراجنام با شاهد صحبت شد آـه اگـر الزم باشـد،           
دادگاه "تواند به دادرسي در حال جريان        اظهارات وي مي  

هاي حمتمل بـه      به اين منظور شيوه   . ارائه شود " ميكونوس
وي توضيح داده شدند از مجله باز پرسي به مناينـدگي از          

 .طريق دادگاه شعبة يك دادگاه عايل برلن
 

 :شاهد پس از آن اظهار داشت
 دقيقه به من توضيح     50طي يك گفتگوي مقدماتي در حدود       

تواند در  داده شد آه اطالعامت عالوه بر حتقيقات جاري، مي        
حتقيقات ديگر به خصوص بـراي دادرسـي ميكونـوس آـه در             
جريان است مهم باشد و احتماال بايد بـه ايـن دادرسـي            

 13 .ارائه شود
مـن در  . هاي حمتمل دادرسي توضيح داده شد       براي من شيوه  

 موقعيت خطرناك خود و امكان     اين ميان امكان داشتم آه    
 .ام را تشريح آنم به خطر افتادن اعضاي خانواده

 

پس از بررسي مهة شرايط من حاضرم در ابتدا در چـارچوب          
اين بازجويي اطالعات خـود را عرضـه آـنم و سـپس ايـن              

                                                                 
اين بازجويي مهان طور آه از نامة دادستاني روشن است در 13 

حمدودة حتقيقات در مورد علي فالحيان اجنام گرفته است و 
 .طور مستقيم در حوزة حتقيقات ميكونوس قرار ندارد به
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اطالعات را در زمان ديگري در دادگـاه در چـارچوب يـك            
 .تكرار منامي" بازپرسي منايندگي"

وضيح داده شد آه اين نوع بازپرسي در حضور يك       به من ت  
 عضو هيأت قضات، دادستاني آل، وآالي 

متــهمان و شــاآيان خصوصــي و بــدون حضــور متــهمان و  
 .متاشاچيان و منايندگان مطبوعات اجنام خواهد گرفت

 
به خاطر امنيت شخصي موافقم آه فورا در برنامه حمافظت         

م، به حنـوي آـه     از شاهدان ادارة جنايي فدرال قرار گري      
براي بازپرسي در دادگاه در زمان ديگـر بتـوامن قابـل            

 .دسرتسي باشم
مشخصات آامل خود را در ابتـداي بـازجويي در اختيـار            

اظهـارات آنـوني و اظهـارات       . دادستاني آل قرار دادم   
احتمايل آينده من در برابر دادگاه وابسته به اين است         

مبانـد و در   آه اين مشخصـات نـزد دادسـتاني آـل خمفـي             
اختيار هيچ يـك از شـرآت آننـدگان در دادرسـي قـرار              

 .نگريد
 

 "ث"شاهد 
امضأ اصل است، اصل اين امضأ در اختيار دادستاني آـل          

 .است
 

   امضأ يوست، دادستان آل در ديوان عايل آشور
امضأ فان ترك، پلـيس        امضأ هوفمن، پليس حتقيق

 حتقيق
 زماخنان، جهت صحت ترمجه



 168 ابوالقاسم مصباحي

يلم در بارة روند و علت شهادت خود مطالب       در ابتدا ما  
 :زير را بيان آنم

من از سن دوازده سالگي با جنـبش حـول امـام مخـيين در             
پس از انقالب، در بيت او يعين در حـول و         . ارتباط بودم 

بنـا  : توضيح(واسطة او مساوليت به عهده داشتم         حوش بي 
 ). اتفاق افتاد1979بر اطالع مرتجم انقالب در فورية 

 سـال داشـتم،     21و روز پس از انقالب، من در آن زمان          د
. به فرمان مخيين به فرماندهي پادگان مجشيديه منصوب شدم        

اين پادگان حمل تأسيسات نظـامي و مهچـنني حمـل نگهـداري             
 . امري ارتش بود80 زنداني از مجله 800حدود 

در اين باره بايـد    . من حيت اجازه داشتم حكم صادر آنم      
 سالگي از مدرسة عايل اهليـات قـم فـارغ           19بگومي آه در    

ايـن  . توانسـتم مـال بشـوم       التحصيل شده بودم، يعين مـي       
من از . آرد يي نبود آه در آن امام مخيين تدريس مي         مدرسه

ايــن اجــازة صــدور حكــم فقــط بــراي آزادي زنــدانيان 
 .استفاده آردم

شش ماه بعد به تصميم خـودم بـراي حتصـيل بـه فرانسـه              
جـا بـدون       هـواداران انقـالب مـن در آن        مثل مهـة  . رفتم

مأموريت مشخصي براي انقالب اسـالمي فعـال بـودم و بـه             
هـا   آوري اطالعات در بارة آن     شناسايي خمالفني انقالب و مجع    

 .پرداختم مي
 

 هستة اطالعاتي بنيـان     3 در ايران    1979در حدود نوامرب    
 :گذاشته شدند

 
بـه سرپرسـيت   يكي در دفرت خنست وزير وقت مريحسـني موسـوي           

�خسرو هتراني؛ دومي در دفـرت مخـيين بـه سرپرسـيت حممـد              ي �
ريشهري آه بعـدها اولـني وزيـر واواك شـد و سـومي در              

 .پاسداران به سرپرسيت فروتن
 
به دفرت خنست وزيري واگـذار گرديـد؛ بـه          " حوزه اروپا "

 .اين دليل هتراني معاون خنست وزير در امور امنييت شد
هر چنـد مقـامي     . ييت فرانسه شدم  من مساول ايستگاه امن   

آه به عنوان مدير آل برامي در نظر گرفته شده بـود را          
در . قبول نكردم ويل در انتخاب اين مدير آل ماثر بودم        

ظاهر من نفر دوم سفارت در پاريس بـودم ويل عمـال حـرف            
 .مدير آل آن زمان حسن زماني بود. زدم آخر را من مي
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 از فرانسه   1984تي در سال    هاي اطالعا   من به علت فعاليت   
 روز بعد با پاسپورت ديپلماتيك از       15اخراج شدم، اما    

جــا بــدون  در آن. طريــق بلژيــك بــه آملــان ســفر آــردم
نيـا سرآنسـول      استوارنامه در حمل اقامت محيدرضا فرهادي     

اين شخص مهزمـان    . آردم  وقت ايران در هامبورگ زندگي مي     
ن مهاهنـگ آننـدة     مـ . مساول ايستگاه اطالعاتي آملان بود    

 .هاي اطالعاتي اروپاي غربي شدم امور ايستگاه
 

 واواك تأسيس شد و من به ايران        1985اآترب  / در سپتامرب 
 نفره براي تأسـيس ايـن       40بازگشتم و عضو يك آميسيون      

 .وزارختانه شدم آه سازمان و ساختار آن را تعيني آرد
 :يات حوزة وظايف دو جريان پيدا شدهنگام تعيني جزي

آوري  يكي آه مايلم آن را بنيادگرا بنامم، عالوه بر مجع        
و حتليــل اطالعــات، خواهــان برقــراري آــنرتل و عمليــات 

فالحيان، ريشهري و مهچنني رضا رضايي و حسني        . اجرايي بود 
شريعتمدار آه در آن زمان هـر دو از سـپاه پاسـداران            

جريان ديگر آـه    . تعلق داشتند بودند هم به اين جريان      
خواسـت خـود را بـه      دامن، مـي    تر آن را روشنفكري مي      بيش
 -بـه ايـن جريـان      . آوري و حتليل اطالعات حمدود آنـد        مجع

 سعيد امامي با اسم مستعار سعيد اسالمي،      -عالوه بر من    
در حال حاضر معاون فالحيان و حممد هامشي با اسم مستعار         

 هـر  -ن معاون ريشهري و اآنون     زاده، آن زما    حممد موسوي 
 . داراي نفوذ زياد، تعلق داشتند-چند بدون مقام رمسي 

 
آرد چون تـرس داشـت     گروه من نظرات گروه اول را رد مي       

جدال دو جريان تا امـام      . اين روش به ديكتاتوري برسد    
بـه  . مخيين هم رسيد و جريان بنياد گرا در آن پريوز شـد         

واسطه حول و حوش مخـيين     بياين دليل آه ريشهري و حجازي       
اين آخري در دفرت او فعاليـت داشـت و در          . فعال بودند 

او اآنون منايندة رهرب    . جا مساول امور پاسداران بود      آن
 .اي در شوراي امنيت ملي است خامنه

 
در گروه ديگر من شخصا نقش رهربي داشتم و پـس از ايـن           

مـن  استعفاي  . شكست از پست خود در واواك استعفأ دادم       
را واواك نپذيرفت ويل مـن ديگـر در حمـل خـدمتم حاضـر              

 .نشدم
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 پـيش   - بـوده باشـد      1986 بايد در فورية     -به جاي آن    
جواد الرجياني رفتم آـه آن زمـان ريـيس دفـرت مطالعـات              

من معاون . املللي در وزارت امور خارجه بود       سياسي و بني  
 او و مساول مطالعات و حتقيقات امور سياسي و اسرتاتژيك        

جـا مانـدم تـا الرجيـاني در زمـان              ماه آن  6حدود  . شدم
املللي در وزارت امور    والييت، معاون وي و مساول امور بني      

 .خارجه شد

پس از شش . من معاون وي و مساول امور سازمان ملل شدم        
ماه واواك به من تـذآر داد آـه بـه علـت عضـويتم در              

ر تـوامن در وزارت امـور خارجـه آـا           واواك خودسرانه مني  
. جا را در نظر خواهد گرفـت      ويل حكم انتقال به آن    . آنم

 به سوايس رفـتم     1987خواستم در ژانوية      چون اين را مني   
. تا در دانشكدة علوم سياسي دانشگاه ژنو دآـرتا بگـريم          

رفسـنجاني  .  بـود Jean Zieglerمساول دآرتاي من يـان سـيگلر   
رييس آن زمـان جملـس از موضـوع آگـاه شـد و در زمـان               

 با مـن صـحبت آـرد آـه          1987تم در هتران در مارس      اقام
او پيشنهاد آرد براي رفـع      . دستگاه دوليت را ترك نكنم    

مشكالت موجود با آشورهاي خمتلف اروپايي و اياالت متحده         
 . در سوايس دست به آار يك ديپلماسي حمرمانه بشوم

بـه  . داشـت  بايست با يك پست رمسي ارتباط مي       اين آار مني  
ام اين آار وعـدة هـر آمكـي در آينـده را           من براي اجن  

من اين پيشنهاد را پذيرفتم و از آن پس به ايـن          . داد
از مجلـه بـراي آزادي آـردس گروگـان          . معين فعال بـودم   

هايي با سياسـتمداران     آملاني در لبنان درگري شدم و متاس      
 و  Koschnik، آشـنيك    Vogelحزب سوسيال دمكرات آملـان فوگـل        

 از شـرآت هوخسـت      Metzني با آقـاي مـتس        و مهچن  Ezzlerاپلر  
 . بود1988اين در مارس . داشتم

 
عالوه بر اين ريگان رييس مجهور سـابق آمريكـا و مهچـنني            

 وزيـر امـور     Dummaميرتان رييس مجهـور فرانسـه و دومـا          
هـامي بـرامي      در چارچوب فعاليت  . اش را مالقات آردم     خارجه

شـهروندان  هـاي    مشخص شد آه ايران در متامي آدم ربـايي        
اروپايي و آمريكايي در لبنـان نقـش اصـلي را دارد و            

ها تنها ايادي ايران بودند و گاهي حيت اين هـم           لبناني
هـاي    اين موضوع را با آمـال صـراحت بـه طـرف           . نبودند

هـا   مذاآرامت گفتم و اشاره آردم آه براي آزادي گروگان        
به دليل اين   . بايد مستقيما به ايران فشار آورده شود      

 1988تارم در ايران به خيانت متهم شدم و در نوامرب           رف
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بالفاصله پس از بازگشت به ايران بعد از يك مذاآره با         
جيمي آارتر در اياالت متحده آه پيام آـتيب نيـز بـراي            

ام توسـط اعضـاي واواك       رفسنجاني و مخيين بردم، در خانه     
 .بازداشت شدم

 پروتكل هاي ذآر شده را پيش از آن به موسوي رييس         نامه
 .فرودگاه هتران جهت عرضه حتويل داده بودم

 
 روز در سلول انفرادي در زنـدان توحيـد          120پس از آن    
اين زندان در زير زمني وزارت امور خارجـه         . هتران بودم 

ورودي آن در نزديكي خيابان سرهنگ سخايي است آه         . است
 آن را مشــخص 1مــن در نقشــة خبشــي از هتــران، پيوســت  

 12جا از روز شانزدهم دسـتگريي روزانـه           ندر آ . ام  آرده
براي من دادگاهي تشكيل  . شد  سي مرفني به من تزريق مي       سي
 .نشد
 

باالخره من آزاد شدم    ] خط خوردگي [ام    با دخالت خانواده  
. و يك سال و نيم پس از آن در خانة خود توقيـف بـودم          

 .  بود20/03/1989آزادي من از زندان در 
 

 .م هيچ شغل دوليت را قبول آنمپس از آن اجازه نداشت
 :هاي زير را پشت سر هم تأسيس آردم به اين خاطر شرآت

مناينـدگي شـرآت آمريكـايي      : املللـي آفتـاب     شرآت بني . 1
 شرآت زير پوشش داشت، از مجلـة        8 آه خود    MYTAGميتاگ  

 . را نام بردAdmiral و آدمريال Hooverتوان هوور  ها مي آن
براي ايـن آـار فقـط       .  بست اين اولني شرآت را واواك    

دليل آوردند آه مـن بـا مؤسسـات آمريكـايي رابطـه             
به اين دليل دوباره بـراي يـك هفتـه،          . خواهم داشت 

 .اين بار در زندان قصر هتران بازداشت شدم
 را بـا  Sareh Oil Commzanyپس از آزادي، شرآت نفـت سـاره   . 2

 .هدف توليد روغن موتور تأسيس آردم
 

آـه توضـيح دادم مـن مثـل سـابق بـا            با وجود مشكالتي    
هــاي رهــربي رژمي در متــاس بــودم بــه خصــوص بــا   مقــام

روشنفكراني مثل عاديل رييس سابق بانك مرآـزي، نـورخبش          
وزير اقتصاد، روحاني دبري شوراي امنيـت ملـي و ريـيس            

زمـاني آـه مسـايل      ]. خط خـوردگي  [آميسيون بودجة جملس    
امنيـت ملـي   اروپايي در ميان بود من به جلسات شوراي         
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عالوه بـر آن    ]114با دست اضافه شده     . [شدم  نيز دعوت مي  
 .آردم هاي هتران تدريس مي در دانشگاه

 
هـاي    با وجود ممنوعيـت اآيـد مهچنـان مثـل گذشـته متـاس             

دوستانه با مساولني بـاالي واواك مثـل معـاون وزيـر و             
 .هاي خمتلف داشتم مدير آل

 
اد شـدم  از زماني آـه بـراي اولـني بـار از زنـدان آز             

. طور مداوم حتـت مراقبـت واواك بـودم          به) 1989اوايل  (
گرفت آه جمبور  خبشي از اين مراقبت به اين صورت اجنام مي        

ها و حـيت خبشـي از سـهام شـرآت خـود را بـه               بودم اطاق 
 .هاي پوششي واواك واگذار آنم شرآت

 
 :ها به ترتيب زير بودند اين شرآت

 
 :ا و صمصام آاال شرآت پرديس آر شرآت ايران توسعه،

 
 تا زمان خـروج از      1993آوريل  /شرآت اخري از حدود مارس    

 بـراي مراقبـت از مـن بـه آـار            1996ايران در آوريل    
 .شد گرفته مي

از اولني بار آـه از زنـدان آزاد شـدم ديگـر هيچگـاه              
پاسپورت به من داده نشـد، بـا وجـودي آـه بـه خـاطر               

 .آارهاي جتاري چندين بار دنبال آن رفتم
واواك به من گفتنـد مـن بايـد از ادارة گذرنامـه            در  

 . اين آار را آردم17/10/1995تقاضاي پاسپورت آنم، در 
خواستم پاسپورمت را حتويل بگريم من را بـه         هنگامي آه مي  

خواهم  جا از من پرسيدند چرا مني       آن. واواك حواله دادند  
خواهم دوباره   به واواك برگردم، منظور اين بود چرا مني       

اواك آار آـنم، بعـد از آن پاسـپورت هـم خـواهم             در و 
 .گرفت

طور مثبت از  ها به  هامي آه در آن     گفتند بايد به سخنراني   
اگـر ايـن آارهـا را       . گفتم پايان دهم    بازرگان سخن مي  

 .اجنام ندهم هبرت است پاسپورت را فراموش آنم

                                                                 
 در آنـار    - هنگامي آه مسايل اروپا مطـرح بـود مـن            14

 از سوي اعضاي شوراي امنيت ملي براي مشاوره        -ديگران  
 .ور غري رمسي فرا خوانده شدمط به
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ها را رد آـردم و دوبـاره بـه ادارة گذرنامـه             من اين 

از . دارك حتويل داده شده را پس بگريم     مراجعه آردم آه م   
آرد و با مساله آشنا بود خـرب     جا آار مي    دوسيت آه در آن   

دار شدم آه مدارك را به من پس خنواهند داد و حكم جلب         
در اين مورد سازمان ملل نيز مطلـع       . من صادر شده است   

 .است
 

تر شـد و بـراي    پس از اين واواك در رابطه با من حساس        
وه بر آارآنان شرآت صمصام افراد ديگري را       آنرتل من عال  

 .به خدمت گرفت
يـي نسـبتا دوسـتانه        به تدريج با افـراد اخـري رابطـه        

به اين موضوع و مهچنني اين واقعيت آه مـن        . وجود آمد   به
هنوز با اشخاص مهم در دستگاه دوليت رابطه دارم واواك         

 .هم پي برد
 

 1996آن چنان آـه مـن اطـالع پيـدا آـردم، در فوريـة                
اي تشـكيل جلسـه       به رياسـت خامنـه    " آميتة امور ويژه  "

هاي خارج از آشور     اين آميته از مجله مساول اعدام     . داد
ايـن  . باشـد  هاي مهم از نظـر سياسـي مـي          و مهچنني اعدام  

شـود و     ناميده مـي  " آميتة امور ويژه  "آميته به فارسي    
 .نيست" شوراي عمليات ويژه"مهان 

 
 جداگانه به من اطـالع دادنـد       دو معاون فالحيان، هر يك    

اي بـا    خامنـه ("آميته، قتل من را تصـويب آـرده اسـت           
شب پيش از سـال نـو ايرانـي         "). اعدام تو موافقت آرد   

دوست من سعيد امامي، معاون فالحيـان بـه         ) 19/03/1996(
در خانة من آمد و به من اطالع داد آه از طريـق اداره          

واقعا قصـد آن   آه  -از برنامة سفر من در داخل ايران        
بـا اشـاره بـه برنامـة       .  با خرب شده اسـت     -را داشتم   
يعين يك تصادف ساختگي آه براي      " موضوع آاميون "اجرايي  

قتل من ترتيب داده شده است، توصيه آرد از ايـن سـفر           
 .چشم بپوشم و به اصرار از من خواست آشور را ترك آنم

 
بـور   هتران را ترك آردم و موفق شدم با ع         06/04/1996در  

 به آويته اولـني شـهر       18/04/1996غري قانوني از مرز در      
 .پاآستان برسم
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هايي آه پيش از اين شرح داده شـد خـود بـه             قتل  فرمان
آينـد زيـرا ممكـن     خود در خارج از آشور به اجرا در مني        

براي اين منظـور تصـميمي      . است ابعاد سياسي پيدا آند    
در دادگـاه در   صدر    پيش از شهادت بين   . جداگانه الزم است  

برلن شايد هنوز شـانس داشـتم از بـه اجـرا در آمـدن              
فرمان قتل در خارج جنات پيدا آنم ويل اآنون ديگر فكـر          

صـدر هـر گونـه متاسـي بـا           از زمان شـهادت بـين     . آنم  مني
هـامي   ام در ايران قطع شده اسـت و مهسـر و بچـه            خانواده

ع نه والدينم و نه والدين مهسـرم اطـال        . اند  ناپديد شده 
تر  هاي وخيم  ها نشانه   به نظر من اين   . ندارند آجا هستند  

 .شدن وضعم است
 

 :توضيح
اظهارات شاهد تا آنون از طرف خود وي به هم پيوسته و         

از جانب مأموران بـازجويي     . بدون تذآر ابراز شده است    
 .هاي تفهيمي و توضيحي طرح شد فقط سوال

 
 .18:20ساعت : قطع بازجويي



 

 

 
 
 
 

 26/09/1996در " ث"يي شاهد  منت بازجو-ت
 
 

هامي    در مكن  08:30 ساعت   26/09/1996در  " ث"بازجويي شاهد   
انـد     ذآر شده  15 بازجويي 1با حضور افرادي آه در صفحة       

 .آند و حضور مرتجم، آقاي زماخنان ادامه پيدا مي
 

 :سوال
ــد   ــارة سؤقص ــي در ب ــتة مشخص ــر دانس  در 17/09/1992اگ

. يـد، لطفـا شـرح دهيـد       رستوران ميكونوس در برلن دار    
لطفا اظهارات خود را به ترتيب بـا توجـه بـه مراحـل             

و " اجرا" ،  "آماده سازي "،  "ريزي  برنامه"،  "گريي  تصميم"
اجنـام دهيـد و مهچـنني بگوييـد آـه ايـن             " پس از اجرا  "

 .ايد اطالعات را از آجا به دست آورده
 

 :جواب
آن دليل تأسيس واواك وجود سه خبش اطالعاتي بود آه تـا          

آردنـد و بـا يكـديگر مهاهنـگ          زمان در ايران آـار مـي      
اين امر مهيشه مشكل زا بود، مـثال بـراي قتـل            . نبودند

صـدر   پسر خواهر دو قلوي شاه در پاريس، براي تعقيب بين        
و رجوي پنج تيم خمتلـف مسـتقل از يكـديگر در عمليـات             

ريـزي شـده بـراي       شرآت داشتند و در مورد قتل برنامـه       
در تابسـتان   ) هادي خرسندي (خسرو هرندي   روزنامه نگار   

 . در لندن دو تيم خمتلف شرآت داشتند1985
 

از دو مورد آخر من به علت فعاليت اطالعاتيم مسـتقيما          
 .مورد اول را شخصا در پرونده خواندم. مطلع بودم

 
 يك سري به    1985اآترب  / پيش از تأسيس واواك در سپتامرب     

د وجـود داشـتند آـه      نـامي از افـرا      هاي بي   اصطالح گروه 

                                                                 
 163 صفحة ⇐  15
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آردنـد و تصـميمات     هاي خارج از آشور را اجرا مي        اعدام
ها را  گذاشتند؛ او بايسيت آن   خود را با مخيين در ميان مي      

توانستند   بدون تأييد او چنني عملياتي مني     . آرد  تأييد مي 
 .اجنام گريند

شوراي عمليات "ها به نام     پس از تأسيس واواك اين گروه     
تقيم وزيـر در واواك سـازمان دهـي         زير نظر مسـ   " ويژه
 .تنها اعضاي واواك عضو اين شورا هستند. شدند

 
 به مست رهربي انتخاب شـد       1989اي در     پس از آن آه خامنه    

تأسيس گرديد آه باالتر از دولت      " آميتة امور ويژه  "يك  
 .قرار دارد

گريي در مورد مهة امور پر امهيـت        وظيفة اين آميته تصميم   
گـريد آـه فراتـر از       رة اموري تصميم مي   است، يعين در با   

هـا مهيشـه    حوزه هر يـك از ادارات دولـيت اسـت و در آن           
 .باشد  ديين الزم مي-هاي قضايي رعايت جنبه

اختاذ تصميم فقط در مورد آشنت خمالفان رژمي نيست، بلكـه          
براي مثال شامل بسنت دفرت هنضت آزادي بازرگان هم شد آه         

 .رفت  فراتر مياز اختيارات خاص وزارت آشور
باشند آـه    تصميمات آميته به نوعي تعيني وظايف دولت مي       

 .ها را در نظر بگريند هم دولت و هم جملس بايد آن
اين آميته داراي اعضاي ثابـت و غـري ثابـت اسـت، غـري              

ها با توجه به موضوع مـورد بررسـي فـرا خوانـده              ثابت
 .شوند مي

ين فرمـان  زماني آه در آميته فرمان قتلي مطرح است، ا        
بدون دستور رهرب   . را بدون استثنا بايد رهرب تأييد آند      

 .آسي اجازه ندارد دست به آار شود
 

 :اعضاي ثابت اين آميته عبارتند از
 
 اش حجازي؛  رهرب و يا مناينده-
  رييس مجهور و يا پسرش حمسن به عنوان منايندة او؛-

و قابل تذآر است آه در جلسات عادي آميته معموال رهـرب          
 رييس مجهور شخصا حضور ندارند،

 مساول امور سياست خارجي آـه ضـرورتا نبايـد وزيـر             -
ــد ــه باش ــور خارج ــرب   . ام ــار ره ــروع آ ــس از ش ويل پ

 مهان وزير امور خارجه والييت است؛] اي خامنه[
  وزير واواك فالحيان؛-
 اولني وزير واواك ريشهري، آه اآنون مسـاول دسـتگاه           -

 از حمرمني نزديـك او اسـت و هـم           اطالعاتي رهرب و مهچنني   
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هـاي اطالعـاتي و ضـد         زمان بـراي دفـرت رهـرب فعاليـت        
 دهد؛ اطالعاتي اجنام مي

  حمسن رضايي رييس پاسداران؛-
 ؛)سپهبد(اهلي، رييس نريوهاي انتظامي   رضا سيف-
اهللا خزعلي، عضو شـوراي نگهبـان و مسـاول مسـايل              آيت -

 .مذهيب
 

مـثال در   : عضاي غـري ثابـت    هايي براي فرا خواندن ا      منونه
ــداران در    ــاي پاس ــدة نريوه ــتان از فرمان ــورد آردس م

االسالم آه مـدت    آردستان، يا در بارة لبنان از حسني شيخ       
 سال معاون وزيـر امـور خارجـة ايـران اسـت دعـوت               17
 .شود مي
 

 :در جواب سوال
سازمان و ترآيب اعضاي آميته را قـانون مشـخص نكـرده            

 .است" واليت فقيه"فعاليت آن نتيجة . است
 

به خصوص آردستان و حـزب دمكـرات آردسـتان ايـران از             
هاي پس از انقالب هدف سياسيت بـود آـه در          گريي  ابتداي در 

پي آن بود تا ساختار سياسي و سازماني آردهـا و بـيش           
. از مهه حزب دمكـرات آردسـتان ايـران را متالشـي آنـد             

 آردهـا  خواست از احتاد فرامرزي     ايران با اين سياست مي    
گريي آند، امري آه با توجه به شخصيت قـامسلو قابـل            جلو

 .تصور بود
 

آردسـتان بـه مسـاول      /فرماندة پاسداران در غرب ايران    
تيمسار غفـوري درجـزي گـزارش داد        " اطالعات و عمليات  "

. قامسلو قصد مذاآره دارد تا جـو سياسـي را آرام آنـد           
يك عامل ترسيد قامسلو بتواند به اين وسيله به         دولت مي 

سياسي جدي تبديل شـود و مشـكل بشـود او را از ميـان             
از اين رو بايد در مهان اوايل تالشش از ميـان          . برداشت

 .شد برداشته مي
 

 دو نفر از اعضاي خبـش       1988 يا   1987به دستور آميته در     
هـاي    پاسداران در آردستان با نـام     " اطالعات و عمليات  "

شناسم، با حممـد   منيها را    جودي و جعفري، آه من شخصا آن      
شناسم، براي بررسي   هادي هادوي مقدم آه وي را شخصا مي       

 .اين مساله مالقات آردند
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آوري اطالعـات در     هادوي آن زمـان در واواك مسـاول مجـع         
مورد آردستان بود؛ در حال حاضر مدير آل اجرايي يكـي          

 .باشد هاي واواك، صمصام آاال مي از شرآت
 

نفر هتيه آرده بود را واواك   گزارشي آه يكي از اين سه       
 قتـل قـامسلو را      1988به آميته ارائه داد، آميتـه در        

 . به اجرا در آمد1989تصويب آرد آه در 
 

چون با اين اقدام هم حزب دمكرات متالشي نشد، فالحيـان          
آمي پس از تأسـيس شـرآت       - 1991شخصا به هادوي در سال      

وريـت   مأم-صمصام آاال و انتقال صوري او به اين شـرآت         
داد در بــارة حــزب دمكــرات آردســتان ايــران اطالعــات 

دليـل  . هـا آـار آنـد     آوري آنـد و بـر روي راه حـل           مجع
 .واگذاري اين مأموريت به او جتربيات پيشني او بود

 
 بـه   1991براي اجنام اين مأموريت هـادوي در تابسـتان          

آرد آـه خبشـي    دانست و يا فكر مي     آملان آمد، زيرا او مي    
او حـدود  . جا اقامـت دارد     ب دمكرات در اين   از رهربي حز  

دامن چگونـه در   جـا مانـد و منـي       دو يا سه مـاه در ايـن       
هـادوي  . قرار گرفـت  .] و[ارتباط با فردي به نام دآرت       

يي دارد آـه  ) عمو و يا دايي   (در آملان مهچنني دخرت خاله      
 .اطالع است از نقش هادوي بي

د بـا   تعريف آـرد آـه در ايـران فـر         .] و[هادوي براي   
نفوذي است و به او پيشنهاد آـرد بـاهم مهكـاري جتـاري             

ها دوسـت   آن. آنند و هادوي خبش ايران را به عهده بگريد        
 .آرد زندگي مي.] و[شدند و هادوي گاهي نزد 

 
هاي زير را دارم و از طريق      مشاره تلفن و فاآس   .] و[از  
متـاس نيـز    .] و[ مـن بـا هـادوي و         1995ها در سـال       آن

 :گرفتم
]000000[ 
]0000000[ 
]0000000[ 
 )فاآس] (0000000[
 )فاآس] (0000000[
 .)هاي دفرت او هستند ها مشاره اين(
]000000[ 
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]0000000[ 
 .)هاي خصوصي او هستند ها مشاره اين(
 

 .را دارند] 0000[ها آد داخلي آملان  مهة اين مشاره
 
آـرد وي شـخص      آه به دليل رفتار هـادوي فكـر مـي         .] و[

اش بـا هـادوي     فوذي است با اتومبيل شخصي    متمول و با ن   
هـاي آـار مشـرتك     به مهة جاي آملان سفر آردند تا از طرح        

 .آتي بازديد آنند
آن آه آار جتاريش خدشـه دار شـود در پـي           هادوي نيز بي  

مأموريت اصلي اطالعاتي خود يعـين شناسـايي سـاختارهاي          
 .جديد حزب دمكرات آردستان ايران بود

 
 :در جواب سوال

هايي حتقيق آرده  دامن هادوي در بارة افراد و مكان        منيمن  
دامن در  است يا نه و در صورتي آه چنني آـرده باشـد منـي           

 .هايي بارة چه آساني و چه مكان
 

احتماال هادوي از هدف مشخص اين حتقيقات آه به او حمـول          
شده بود يعين از بني بردن سران حزب دمكـرات آردسـتان،           

 .اطالع داشته است
 
دوي پس از اجنام مأموريتش، به ايران بازگشـت و بـه           ها

.] و[جدا از آن روابط جتاري او با       . فالحيان گزارش داد  
 .ادامه يافت

 
 آميتـه   1991پس از اين گزارش بـود آـه در مهـان سـال              

تصميم گرفت عملياتي را آه بر عليـه حـزب دمكـرات در            
 .نظر داشت در آملان به اجرا در آورد

 
 شرآت پوششي ديگر واواك آـه نـام آن        براي اين آار يك   

آمايل مدير اجرايـي و   . آورم وارد آار شد     را به ياد مني   
شناسـم و دسـت راسـت      اصغر ارشد آه من او را خـوب مـي         

ايـن دو   . فالحيان است عضو هيأت رييسه اين شرآت شـدند        
اين . نفر عالوه بر آن از اعضاي عايل رتبة واواك هستند        

قصد با چند عضو ديگر واواك       ماه قبل از سؤ    3-2دو نفر   
 .حتت پوشش يك هيأت جتاري به آملان فرستاده شدند
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ريـزي مشـخص عمليـات و دادن گـزارش بـه              هدف، برنامـه  
 .فالحيان بود

 
 :در جواب سوال

 .دامن اين گروه آجا و نزد چه آسي اقامت داشت من مني
 

 300در مورد آمايل من اطالع دارم آه او سـه سـال پـيش               
 از مرسدس بنز براي بازار خصوصي       230Eي مدل   ماشني سوار 

 .خريداري آرد
 

 :توضيح
 .شود  قطع مي10:50 تا 10:20بازجويي براي اسرتاحت از

 
آمايل و ارشد پس از بازگشت به ايران شخصا به فالحيـان          
گزارش دادند، آه در آميتـه بـه خصـوص مسـاول مسـايل              

 .باشد آردها است و باني مهة آارهاي بعدي مي
 

هامشي واگذار    يان اجراي عمليات را به عبدالرمحان بين      فالح
 .آرد
 

 :در اين مورد بايسيت توجه شود آه
 

هاي عملياتي جمرب وجـود      در ايران تعدادي از رهربان تيم     
باشند،  طور عمده از وابستگان پاسداران مي       دارند آه به  

ــه  ــتند و ب ــان هس ــة لبن ــداوم دوره  داراي جترب ــور م ط
 .بينند مي

 افراد تيم تشـكيل      وم براي اجراي عمليات اين    هنگام لز 
 .شناسد، نه فالحيان افراد را فقط رهرب تيم مي. دهند مي

" شوراي عمليات ويژه "ها داراي رابطة خاصي با        اين تيم 
ها و بيش از مهه     در مواردي غري ايراني   . در واواك هستند  

 .ها باشند توانند عضو اين تيم ها نيز مي لبناني
 :توامن بگومي هامشي مي در مورد بين

 
حـداقل  . عراق با مخيين در تبعيد بود     /خانواده او در جنف   

ســه برادرنــد؛ عبداحلميــد فرمانــدة ســابق يــك واحــد  
پاسداران آه در جنگ ايران و عراق آشته شد، عبدايـد          
مهچنني عضو پاسداران، فعال در لبنان و داراي رابطه با         

ر فرمانــدة تــيم حــزب اهللا و بــاالخره عبــدالرمحان مــذآو



 م جنايتكارسيست

 
 

181  

شناسـند ويل     اعضاي تيم او اروپـا را خـوب مـي         . عمليات
 .آنند اآثرا در ايران زندگي مي

 
ها جزا هيچ سازماني نيسـتند؛       از نظر ساختاري اين تيم    

يعين پول نقـد، سـاختمان،      " ماحيتاجشان"يعين  " امكانات"
دريافــت " شــوراي عمليــات ويــژه"شــرآت و غــريه را از 

ام لزوم دستور اجراي عمليات را هـم      آنند آه در هنگ     مي
 .دهد مي
 

هـامشي بـا    در زماني آه تارخيش براي من مشخص نيسـت بـين          
تيمش وارد آملان شد، با شرايط و جزييـات از مجلـه حمـل            
عمليات ميكونوس آشنايي پيـدا آـرد و مقـدمات اجـراي            

 .عمليات را تدارك ديد
 و او براي اين آار توانست بر شناسايي مقدماتي آمـايل         

 .ارشد تكيه آند
 

هـامشي احتياجـات      طبق معمول متامي اين نوع مـوارد، بـين        
مشخص خود مثل اسلحه، خودرو و غريه را به فالحيان اطالع         

را مشخص آـرد آـه بايـد        " پست مرده "مهچنني او يك    . داد
 .شدند جا فرستاده مي وسايل مورد نياز به آن

ك وسيلة تواند يك گاراژ و يا ي      مي" پست مرده "اين نوع   
نقليه باشد، هدف استفاده از چنني تدبريي اين اسـت آـه           

جمبور نباشند با يكـديگر     " آورندة وسايل "اعضاي تيم و    
 .متاس مستقيم بگريند

 
اعضاي تيم از آفتابي شدن در انظار عمـوم بـراي هتيـة            

ها،  ها نه در هتل   آن. آنند  وسايل و حمل سكونت اجتناب مي     
شـود   هـا گـذارده مـي     تيار آن هايي آه در اخ     بلكه در حمل  

مساول ايـن آـار در هـر جـا ايسـتگاه            . آنند  زندگي مي 
 .اطالعاتي آن آشور است

 

 :در جواب سوال
هاي اطالعاتي در آملـان سرآنسـولگري ايـران در            ايستگاه

 مسـاول   1992در سال   . هامبورگ يا در فرانكفورت بودند    
مســاول پســت . ايســتگاه سرآنســولگري فرانكفــورت بــود

. اه اطالعاتي، سرآنسـول آنسـولگري مربوطـه اسـت         ايستگ
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با دسـت اضـافه شـده       . [ها اعضاي واواك هستند     سرآنسول
2[16 
 

 :در جواب سوال
. هامشي خيلي پيش از اين از اصـفهان آمدنـد          خانواده بين 

جا حتصيالت  در زمان تبعيد مخيين در جنف پدر خانواده در آن        
ب به ايـران  خود را در اهليات ادامه داد و پس از انقال        

دامن ايـن خـانواده دقيقـا آجـا زنـدگي             من مني . بازگشت
 .زمن در هتران حدس مي. آند مي
 

 :در جواب سوال
مـن نـام ديگـري در       . هامشي است   عبدالرمحان اسم درست بين   

 .شناسم رابطه با ترور ميكونوس مني
 

دامن ترور ميكونوس با آلمة رمز فرياد بزرگ علوي         ويل مي 
ين ربطي به بزرگ علوي نويسنده ندارد       ا. اجرا شده است  

 :بلكه به معناي زير است
 

 . تواند مرتادف شيعه فهميده شود علوي مي
اي   خامنـه " رهـرب   "جا به معـين       در اين " يا رييس / بزرگ"

 .است
فرياد نه به معناي فرياد آمـك بلكـه بـه معنـاي يـك              

 .درخواسِت به صداي بلند است
رهـرب  ) خواسـت (فرياد  : ترمجة آلمة رمز به اين معين است      

 ).اي خامنه(انقالب 
 

طور معمول از مجله ايـن اسـتفاده را دارد          آلمة رمز به  
آه قبل از اجراي عمليات جمددا از واواك فرمان قطعي و         
هنايي اجراي عمليات گرفته شود و يا روشن گردد آه آيا         

يي وجود دارد آه مانع اجراي عمليـات         شرايط غري منتظره  

                                                                 
مشخص در اين . شود  باعث سواتفاهم مي17انشاي صفحة  " 16

 :خواهم بگومي باره مي
واواك حق انتخاب دو سرآنسول را در آملان دارد آه يكي از 

او . ها بنا بر قاعده مساول ايستگاه اطالعاتي است آن
 .باشد مساول متامي مسايل واواك در آملان مي

 اين مساوليت به عهدة سرآنسول در 1992در سال 
 ."ماين بود/فرانكفورت

 از توضيح آخر بازجويي
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ن آامال منطقي است آه در اين تـرور نيـز          براي م . باشد
 .دامن طور مشخص مني مهني طور بوده است، اما به

 
دامن آه اعضاي تيم شخصا قربانيان     طور مشخص مي    ويل من به  

از هتـران در  . شـناختند   ها را مني    بعدي خود يعين چهرة آن    
هـاي قربانيـان را دريافـت         ذآر شـده عكـس    " پست مردة "

 .آردند
 

م عالوه بر ايـن بـراي مقـدمات عمليـات،          از اين آه تي   
براي مثال پي بردن به ترتيب نشسنت قربانيان و غريه چه         

 .اطالع هستم اقدامي آردند من بي
 

 :در جواب سوال
من اطالعي ندارم آه فرمان اوليه قتل بـراي يـك و يـا            

اگـر از  . ها بوده است   تعدادي از قربانيان و يا مهة آن      
نيم، به هر صورت ضروري اسـت     هاي اشتباه صرف نظر آ      قتل

 .آه براي هر نفر بايد يك فرمان قتل وجود داشته باشد
تـوان   هاي شليك شده به هر قربـاني مـي         از تعداد گلوله  

تشخيص داد آه وي هدفمند و يا سهوا مورد اصابت قـرار          
تـري  "اگر شرايط اجازه دهد به قرباني حـيت         . گرفته است 

دامن آـدام    خص مـن منـي    در اين مورد مش   . شود  زده مي " خالص
 .قرباني توسط چند گلوله به قتل رسيده است

 
 :سوال

هاي تيم ضربت از چـه طريقـي         در مورد ميكونوس شناسايي   
اجنام گرفتند، يعين چگونـه معلـوم شـد آـه شـرفكندي و              

خواهنــد در  مهراهــانش در بــرلن هســتند و ايــن آــه مــي
ت رستوران ميكونوس در نشسيت با اپوزيسـيون حملـي مالقـا          

 آنند؟
 

 :جواب
هادوي در ميان آردها، حيت در آملان منابع مشخصي داشـت          

به مهني خاطر هادوي براي     . آه مورد اعتماد آردها بودند    
 .آوري اطالعات مقدماتي انتخاب شد مجع

او به آملان آمد و از يك يا چنـد تـن از ايـن منـابع             
بايسـت   اطالعات آسب آرد آه اشخاصي آه مي      ") ها  از بچه ("
 .سايي شوند چه زمان و آجا رفت و آمد دارندشنا

هادوي به واواك يك اسم رمز داد آه وي پيش از آن بـا          
اين اسم رمـز    . قرار گذاشته بود  " در آملان "منابع خود   
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آه ربطي به فرياد بزرگ علوي ندارد به آمـايل و ارشـد           
آه بعدا آمدند داده شد و با آن به منابع هادوي دسـت          

 .رسي پيدا آردند
 
نبع حتما نبايد از هدف حتقيقات مطلع باشد به اصـطالح          م
آمـايل و  . تواند با خوش نييت اين آار را آرده باشـد          مي

ها يعـين اجـراي فرمـان قتـل را           ارشد هدف اين شناسايي   
 .دانستند مي
 

 :توضيح
.  براي صرف هنار قطع شد     13:10 تا   12:35بازجويي از ساعت    
ازجويي روز قبـل را      مرتجم منت ب   15:00پس از آن تا ساعت      

 ديكتـة   16:00تـا سـاعت     . براي شـاهد ترمجـة جمـدد آـرد        
 .بازجويي امروز به طول اجناميد

 
در بارة چگونگي اجراي ايـن عمليـات، شـرآت آننـدگان            

 .ها و غريه اطالعاتي ندارم    ديگر، اسلحه
 

 :در جواب سوال
دامن آه آيا نريوهاي حملي در اجراي عمليـات حضـور           من مني 
.] و[دامن هادوي در موارد تدارآاتي از         فقط مي . داشتند

 .مذآور بدون اطالع وي سوااستفاده آرد
 

 :در جواب سوال
دامن در دادرسي ميكونوس چه آسي متهم به شرآت در         من مني 

صدر يـك بـار نـام دارابـي را           فقط از بين  . عمليات است 
اين اسم براي من آشنا نيست و من به اين اسـم          . شنيدم

 .شناسم شخصي را منيهيچ شخص م
 

) 2پيوسـت  : توضـيح  (14/5/93ها به تـاريخ     در پوشة عكس  
پليس جنايي آملان آه در مقابل من گذاشـته شـد اشـخاص            

 . برامي آشنا هستند7 و 5، 1 مشارة
 

 به من گفته شد آه اين يك تصوير آشـيده  - 7 شخص مشارة
 به نظر من ذاآر حسني است آه در شرآت ايران       -شده است   

اين شرآت از مجله    .  متعلق به پاسداران، شاغل است     طاحا
آنــد و بــراي پوشــش عمليــات  از آملــان گوشــت وارد مــي

مـن خـودم پـس از       . شـود   پاسداران از آن اسـتفاده مـي      
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آدرس اين . آردم جا آار مي    بازداشت در خانه گاهي در آن     
 .شرآت در خيابان مريداماد هتران است

 :را در اختيار دارمهاي زير  از ذاآر حسني مشاره تلفن
 

 )تلفن سيار (0911-]0000000[
 )هر دو دفرت آار] (0000000[و ] 0000000[
 ).خصوصي] (000000[

در اين شرآت مهچنني حمسـن رجنـربان سـفري سـابق ايـران در              
آرژانــتني و مــردي بــه نــام هــادي از مقامــات بــاالي  

 .آردند پاسداران با مست مدير اجرايي آار مي
 

 .دامن ها را مني گر در اين عكساسامي اشخاص دي
 

 شباهت زيادي با مردي دارد آـه مـن او را   6 شخص مشارة
 عضـو   1986اين امـيين تـا      . شناختم  به اسم جميد اميين مي    

واواك در ســفارت ايــران در بــن بــود و اآنــون مــدير 
در آن زمان در بن معـاون مسـاول         . آارگزيين واواك است  

 .ايستگاه اطالعاتي در آملان بود
 

پس ديدن دوباره .  من اشتباه آردم1 در مورد شخص مشارة
به ايـن نتيجـه     ) 3پيوست  (هاي ديگر او      اين عكس و عكس   

 .ام رسيدم آه هيچگاه اين شخص را نديده
 

 17.شناسم ويل نه به اسم  است مي5 شخصي آه در عكس مشارة
نيا سرآنسول سابق   من او را به عنوان نريوي حملي فرهادي       

نريوي حملي به اين معنا نيست آـه او        . اسمشن  هامبورگ مي 
جـا دسـتمزد خـود را      آرد؛ او در آن     در هامبورگ آار مي   

او از مجلـه سرپرسـت    . آـرد   گرفت ويل در آملان خدمت مي       مي
 . آلن بود-مصدومان جنگي ما در خانة ايران 

ام، يك بار      بار ديده  6 يا   5من او را چندين بار شايد       
- ماه رمضان در خانة ايـران    يك شب متام در روضه خواني     

 .آلن
مدير خانة ايـران در آن زمـان مظفـري نـامي خـود از              

او در متــاس مســتقيم بــا هســته . مصــدومني جنگــي بــود
 .پاسداران در آملان بود

                                                                 
 . عكس آاظم دارابي بود5 عكس مشارة 17
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نيـا عضـو    بينم مانند فرهادي   اين شخص آه عكس او را مي      
 -" رابــط"واواك بــود و آن زمــان در سلســله مراتــب 

از سـر نوشـت او      . داشـت " رابط "، مست "افسر "-" عنصر"
 .اطالعي ندارم

 
 :در جواب سوال

دامن اين شخص آه عكسش جلوي من اسـت آيسـت و مـن            من مني 
ام؛ مـثال   تاآنون عكس او را در هيچ رابطة ديگري نديده        

 .در روزنامه يا تلويزيون
 

 :در جواب سوال
بقيه به  % 10آنم و   ارزيابي مي % 90حدود شناسايي خود را   

تر از موقعي است آـه     آه اين شخص در عكس چاق      اين خاطر 
 .او را در خاطر دارم

 
 :در جواب سوال

 آلـن بـا او   -من در شب روضه خواني در خانـة ايـران           
صحبت آردم و حيت با هم غذا خوردمي ويل در مورد او هـيچ          

هاي اطالعاتي    اين مرد طبق معمول آدم    . اطالعي آسب نكردم  
 .از خودش عمال هيچ چيزي نگفت

 
 :توضيح

 . قطع شد17:25 تا 17:05بازجويي براي اسرتاحت از ساعت 
 
هامشي بعد از عمليات از راه هوايي از آملان از طريق          بين

من اين مطلـب را از خـود او        . ترآيه به ايران بازگشت   
 :خواهم بگومي در يك گفتگو شنيدم، در اين باره مي

 
ز  ماه پيش با دو نفـر از دوسـتامن بـه يكـي ا              13حدود  

هامشي و پسر   هنگام ورود به هتل بين    . هاي هتران رفتيم    هتل
 .خواستند هتل را ترك آنند آوچكش مي

شناختم ويل دو نفر مهراه من    تا اين زمان شخصا او را مني      
 .شناختند او را خوب مي

هامشي با  ها به او سالم آردند و وارد صحبت شدند و بين         آن
 با هم نشستيم و   ما حدود نيم ساعت   . ما به هتل بازگشت   

مسالة با آردهـا   "قهوه نوشيدمي؛ در اين ميان صحبت به        
روشن بود منظور دومني ضربه به رهـربان        . آشيد" در آملان 

دو مهـراه مـن بـه او        . حزب دمكرات آردستان ايران است    
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 هـم   230گفتند به خاطر شرآتش در ايـن امـر يـك بنـز              
 پـاداش  خواست در بارة اين     ويل او مني  . پاداش گرفته است  

 .صحبت آند
و حـيت تـا    ] از سـر ميـز    [اين گفتگو هنگام بلند شـدن       

هـامشي واقعـا بـا يـك        خروجي هتل نيز ادامه يافت و بين      
مـن شـنيدم در پـي سـوال يـك از مهراهـامن              . مرسدس رفت 

هامشي تعريف آرد آه پس از عمليات، آملان را به قصـد           بين
نگام ترآيه ترك آرد چون براي پرواز به منطقه در آن ه        

 .دير وقت شب جاي خايل ديگري وجود نداشت
 

جـا توقـف    او در استامبول پيـاده شـد و دو روز در آن          
جا يك هواپيماي ايران اير به هتران پرواز         از آن . داشت
آرد اما او اين پرواز را نگرفت چـون اوضـاع وخـيم             مي
به اين علت او با   . دامن  منظورش را از اين حرف مني     . بود

جـا بـا    ستامبول به آنكارا رفـت و از آن       اتومبيل از ا  
 .شرآت هواپيمايي ترآيه به هتران پرواز آرد

 
 :در جواب سوال

هـامشي را بـراي اولـني بـار         در اين مالقات من شخصا بـين      
اما در بارة او قبال شنيده بودم و جزيياتي آـه          . ديدم

اش توضيح دادم بـه هنگـام خـدمت          قبال در بارة خانواده   
 .اش خوانده بودم عاتي در پروندهخود در عرصة اطال

هـا صـحبت آـردم در     هامشي و دو برادرش آه قبال از آن         بين
 از هبرتين نريوهـاي ـران وزيـر دفـاع           80هاي    اوايل سال 
 .سابق بودند

هامشي پـيش از خـدمت در واواك در لبنـان            عبدالرمحان بين 
آرد و پس از بازگشتش به ايران مساوليت يك تيم         آار مي 
.  براي عمليات خارج از آشور بـه او حمـول شـد           عملياتي

اولني عمليات او آشنت يك خلبان فراري ايرانـي فـانتوم           
 .در ژنو بود

 
 :در جواب سوال

هامشي با چه مشخصات ساختگي احتمـايل        من اطالعي ندارم بين   
 .بعد از عمليات از آملان خارج شد

 : توضيح
ة  بازجويي قطـع شـد تـا مـنت نوشـته شـد             18:10در ساعت   

اظهارات امروز براي شـاهد دوبـاره بـه فارسـي ترمجـه             
.  قطـع شـد    20:00ترمجه به فارسي و بازجويي ساعت       . شوند
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هايي اجنام شده تـا اسـرتاحت هنـار          تا اين ساعت بازجويي   
 .طور آامل ترمجه شد به



 

 

 
 
 

 27/09/1996در " ث" منت بازجويي شاهد -ث
 
 

هـامي    در مكن  8:30 ساعت   27/09/1996در  " ث"بازجويي شاهد   
انـد     ذآر شده  18 بازجويي 1با حضور افرادي آه در صفحة       

 :و مهچنني مرتجم آقاي زماخنان ادامه پيدا آرد
 

 :سوال
اظهاراتي آه مشا در دو روز گذشته در بـارة سؤقصـد در           
رستوران ميكونوس و مسايل مربوط به آن مطرح آرديد از         

 اند؟ آجا به دست آمده
 

 :جواب
نبع هر يك از اطالعـامت اشـاره آـنم       پيش از آن آه به م     
 :مايلم توضيح دهم آه

ــار      ــات، در آن ــال اطالع ــت و انتق ــران درياف در اي
تر از طريق روابطـي      ساختارهاي رمسي و روابط اداري بيش     

آه بر اساس داشنت خط مشابه عقيدتي و ايداولوژيكي است         
 آـه ممنـوع هـم     -تر اين نـوع روابـط         بيش. گريد  اجنام مي 

ي انتقـال اطالعـات مـورد اسـتفاده قـرار            بـرا  -هستند
تر به اين علت آه اطالعات رمسـي بـه خصـوص           گريند، بيش   مي

 .اطالعاِت وسايل ارتباط مجعي در هر حال درست نيستند
 

 :حال در بارة منابع من
 

 5در جمموع از    " ميكونوس"من اطالعامت را در بارة سؤقصد       
هـا   ي آنمنبع آسب آردم آه با توجه به خطرات زياد برا        

 .برم  نام مي5 تا 1 جا با مشارة اين
ويل حاضرم مشخصات آامل اين منابع و عالوه بر آن امكان         

 .ها را به دادستاني آل ارائه دهم متاس با آن
آنـد، ايـن    يك در شوراي امنيت ملي آار مـي  منبع مشارة

مـن  . ضرورتا به اين معين نيست آه عضو آن اسـت         ] گفته[

                                                                 
 163 صفحة ⇐ 18



 190 ابوالقاسم مصباحي

او داراي . ام  انتخــاب آــردهايــن تعريــف را آگاهانــه
اطالعات بسيار زيادي در بارة جلسات اين شـورا اسـت و           

 .داد در اين باره به من خرب مي
چيـزي را بـه شـوراي       " آميتة امور ويـژه   "هر گاه نيز    

داد اين منبـع از آن اطـالع       امنيت ملي خرب يا گزارش مي     
از اظهـارامت تـا حـال    . داد  آرد و به من خرب مي       حاصل مي 

 :اند  آسب شده1ر موارد زير از منبع حاض
آميتـة امـور   "مهة مسايلي آه در بارة اجيـاد و اعضـاي           

آميتـة امـور    "گفتم و هم چنني متام اطالعاتي آـه         " ويژه
پس از سؤقصد ميكونـوس و در ارتبـاط بـا آن در            " ويژه

العمل و مواضع طرف آملاني براي تعـيني سياسـت           مورد عكس 
منيت ملي ارائه داد، تـا در    آوري و به شوراي ا      خود مجع 
 .هاي آينده مد نظر قرار گريند گريي تصميم

 
او .  به آقاي ريشهري بسيار بسيار نزديـك اسـت         2منبع  

 است و از اين رو     با ريشهري در يك جمموعه    ] خط خوردگي [
از اين منبـع  . تواند از افكار واقعي وي با خرب شود         مي

ارة شـخص  در جمموع به اطالعـاتي دسـت يـافتم آـه در بـ             
 .ريشهري و نظر او به مشا اطالع دادم

 
 :در جواب سوال

خط [تر آنم، وي  توامن مشخص   من اين منبع را اين گونه مي      
گـومي آـه او       وقيت مي . از وابستگان ريشهري است   ] خوردگي

تواند از افكار واقعي آقاي ريشهري اطالع حاصل آنـد           مي
 چهـره  منظور اين است آه هر سياستمداري به اصـطالح دو         

با اين حـرف   . دارد يكي رمسي براي خارج و ديگري واقعي       
خواهم بگومي آه اين منبـع نـه تنـها اظهـارات رمسـي               مي

ريشهري براي حميط خارج بلكه عقايد واقعي و حقيقـي او          
 .شناسد را نيز مي

از طريق او من هم چنني با خرب شدم آه فالحيـان از طـرف           
جـراي عمليـات    به عنـوان مسـاول ا     " آميتة امور ويژه  "

 .عليه رهربان حزب دمكرات آردستان ايران تعيني شد
خـط  [ يك مقام عايل رتبة واواك است مدير آـل و            3منبع  
اين شـغل   . عضو سابق ايستگاه واواك در لبنان     ] خوردگي

آخر را او به مدت پنج سال و نيم بر عهده داشت و بـه          
 نيز در سفارت ايـران در بـريوت       ] خط خوردگي [مهني عنوان   

 .آرد آار مي
 :در جواب سوال
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در هنگام سؤقصد ميكونوس اين شخص به ايـران بازگشـته           
او يك دوسـت بسـيار   . آرد  اش آار مي    بود و در پست فعلي    

هامشي و يكي از دو نفري است آه در ديدارم در         نزديك بين 
من با ايـن منبـع     . هتل آه ديروز شرح دادم مهراهم بود      

وامن بگـومي مثـل بـرادر       ت  مي. رابطة بسيار نزديكي دارم   
از اين منبع مهة اطالعـاتي آـه در ارتبـاط بـا             . هستيم

هامشي رييس تيم گفته بودم ناشـي       شخص، نقش و فعاليت بين    
 .شده است

به خاطر رابطة نزديك من با اين منبع و هم چنني رابطة         
هاميان در هتـل او   هامشي با او بود آه در صحبت        نزديك بين 

از . ها هسـتم  آرد من يكي از آن    راحت حرف زد و گمان مي     
اعتمادي آه اين منبع بـه مـن دارد مطمـان هسـتم آـه              

 .مطابق واقعيت به من خرب داده است
 

 رابطة خانوادگي نزديكي با فالحيان دارد ويل با         4منبع  
والدين اين منبع و والدين فالحيان      . او خويشاوند نيست  

ح باهم ها به اصطال    دوست بودند و بچه   ] خط خوردگي [باهم  
ها تا امروز هم ادامـه     اند و رابطة نزديك آن      بزرگ شده 

اين منبع عضو واواك نيست بلكه به نـوعي رابـط           . دارد
هـاي واواك آـه      رابط نه به معنـاي رده بنـدي       (فالحيان  

براي ارتباط واواك با خارج از آن       ) ديروز توضيح دادم  
ــه   ــه وزارختان ــوط ب ــاي مرب ــوزه آاره ــري  در ح ــا و غ ه

طور طبيعي چنني فـرد رابطـي بايـد           به. ها است   هوزارختان
عضو واواك باشد ويل در اين مورد به خاطر رابطة آـامال          

 ].خط خوردگي[نزديك و شخصي فالحيان چنني نيست 
در حمافل مطلع در هتران اين يك سر آشكار است آـه ايـن           

تـر از     فالحيان بـيش  . آدم فالحيان است  ] خط خوردگي [فرد  
آند آه خبواهد به چيـزي برسـد و          مي او هنگامي استفاده  

زند حرف يا نظـر فالحيـان     دانند حريف آه او مي      مهه هم مي  
 .است

] خط خوردگي[اين منبع در ارتباط با ترور ميكونوس با         
ام  هر چه در اين مورد گفتـه     . ارشد و آمايل رابطه داشت    
هـاي   با توجه به موقعيت، طـرف     . از اين منبع بوده است    

. توانند مهة اشخاص و ادارات باشند       مي مذاآرة اين منبع  
منبع خود يكـي از آارمنـدان وزارت صـنايع و در ضـمن             

ايـن  . هاي ايـران اسـت      ترين آارخانه   مدير يكي از بزرگ   
 .موقعيت را او مديون رابطه با فالحيان است

 
 :در جواب سوال
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: تـوامن بـزمن    مثايل از آارهاي اين منبع براي فالحيان مي       
يك معامله خبواهد به پـويل برسـد بـراي         اگر فالحيان در    

اين شـخص بـه    . آند  اين منظور از اين منبع استفاده مي      
 .آند نام خود قراردادها را امضأ مي

جاي فالحيان به استقبال مهمانـاني در        مثال ديگر وي به   
 .رود آه در واقع خود فالحيان بايد برود فرودگاه مي

 
هـايي،    سـاوليت  در واقعة ميكونوس دست و م      5منبع مشارة   

از اين شخص ديروز و پريـروز      . هر چند نه اجرايي داشت    
نام بردم ويل نام او را اآنون و در ايـن         ] خط خوردگي [

اين شخص مهة چيزهايي را آه     . خواهم تكرار آنم    رابطه مني 
 .دانست برامي تعريف آرد در اين رابطه مي

 
 :در جواب سوال

 .اين شخص در مرحلة شناسايي فعال بود
 
 :ر جواب سوالد

توامن با مهة منابعم متـاس بگـريم       من در حال حاضر نيز مي     
دامن چـون هـم    ويل پس از خروج از آشور اين را درست منـي         

 .تواند خطرناك باشد ها و هم براي من مي براي آن
 

 :در جواب سوال
 و 1996 تا اواسط مـارس  4 تا 1هامي با منابع     آخرين متاس 
پس از آن منبع    .  بود 1996  تا اواسط ژانوية   5با منبع   

 به آملان سفر آرده و تا زمـان خـروج مـن هنـوز بـه                 5
 .ايران باز نگشته بود

 
 :در جواب سوال

 .مهة منابع مرد هستند
 

 :در جواب سوال
مهة اين منابع از خروج من خرب دارند و پس از آن بعضـي          
سعي آردند از طريق مدير دفرتم در هتـران بـا مـن متـاس             

 :ها دو موضع خواهند گرفت رد فرار من آندر مو. بگريند
ها مثبت است زيرا بـا مـن هـم         موضع حقيقي و واقعي آن    

. هـا بايـد خامتـه داد       عقيده هستند آه به اين ديوانگي     
 .ها عدم اظهار نظر و با احتياط است موضع علين آن
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 :در جواب سوال
من در ابتدا در اين فكر نبودم آه اطالعـاتي در بـارة           

نوس دريافـت آـنم چـون امهيـت خاصـي بـرامي             سؤقصد ميكو 
از اطالعاتي آه به هر حـال طـي گفتگوهـامي بـا             . نداشت

. آوردم از اين موضوع نيز اطالع يافتم      منابع به دست مي   
امي آه عمليات تروريسيت در خارج تـا        اصوال ما عادت آرده   

در مـورد   . آنون با سكوت آشورهاي مربوطه مواجهه شوند      
وجـود    بار بود آه چنني واآنشـي بـه        ميكونوس براي اولني  

اين اطالعات در طي مدت طوالني و تكه تكه بـه مـن           . آمد
 .رسيد و نه به صورت يك خرب منسجم

 
 :در جواب سوال

. ام يي در بارة ترور ميكونوس نديده      من خودم هيچ نوشته   
چـون  . يي هم وجود نداشته باشـد       امكان دارد هيچ نوشته   

تنها نوشته، فرمان  . شوند  يمهة مسايل شفاهي حل و فصل م      
. بينـد  قتل از طرف رهرب است و آن را تنها رييس تيم مي        
 .چون اين فرمان براي او توجيه قضايي و مذهيب است

در هر صورت خود من در مورد ديگري چنني فرمان قتلي با         
 .ام گرچه من فرماندة تيم نبودم  امضاي مخيين را ديده

در . در لندن بود  ] ديهادي خرسن [اين مورد خسرو هرندي     
زاده معاون ريشهري وزير وقت واواك       آن زمان حممد موسوي   

جـا   در آن. با يك آپي از فرمان قتل به دوسلدورف آمـد         
من در حضور او با فرماندة مساول اين سؤقصد و معاونش         

دانستند و      چون هردو عرب بودند، فارسي مني     . مالقات آردم 
هـا بـا    ذاآرات آن آردنـد، مـن در مـ          فرانسه صـحبت مـي    

مـا  . زاده مرتجم بودم و فرمان قتل را ترمجه آردم          موسوي
 .زدمي آه من بر آن مسلط بودم  به زبان فرانسوي حرف مي

زاده در اين صحبت اشاره آرد آه فرمان قتل بايد          موسوي
مـن بعـدا در    . به اجرا درآيد و هر تأخريي گنـاه اسـت         

 اتريش، پـول    در. تدارآات ديگر اين سؤقصد شرآت داشتم     
و عكــس قربــاني آــه از طريــق ســفارت ايــران در ويــن 

بـه عـالوه مـن در      . فرستاده شده بود را به تـيم دادم       
از واواك  ] آد اجراي عمليات  [گرفنت دستور اجراي سؤقصد     

بـه ايـن   . در هتران و انتقال آن به تيم مهكـاري منـودم          
 بـه  - بـازهم بـه دليـل زبـان       -صورت آه در اين زمان      

اندة تيم آلمه به آلمه به هتران اطـالع دادم         خواست فرم 
مـن  ". خواهيم فردا جشن را به راه بياندازمي        ما مي "آه  

زاده دريافـت منـودم و بـه تـيم           خود پاسخ را از موسوي    
 ".اميدوارم خوش بگذرد. جشن بگرييد"دادم 
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طور ناشناس به پليس انگلسـتان      در شب اجراي قتل من به     

 : سؤقصد جاري را اطالع دادمتلفن آردم و به صورت زير
 
فردا حدود ساعت شش صبح دو نفـر عـرب چـاق، يكـي از             "
ها بسيار چاق، پياده خياباني آه در آن خانة هرندي          آن

). مـن آدرس را دادم   (قرار دارد را طـي خواهنـد آـرد          
خواهند حـدود سـاعت هشـت هرنـدي را بـه قتـل               ها مي   آن

 ".برسانند
ني شده بود چـون هرنـدي      زمان سؤقصد حدود ساعت هشت تعي     

در اين . شد  مهيشه تقريبا در اين زمان از خانه خارج مي        
 .عمليات يك زن هم دست داشت

پليس با مراقبت در ساعت شش به درست بودن اطالعات پـي          
برد و سپس سؤقصد آنندگان را در ساعت هشت دستگري منـود          

 . ها را نيز پيدا آرد  و اسلحه
طور مسـتقيم   دند، پنچ نفر به   در جمموع هفت نفر دستگري ش     

در رابطه با عمليات و دو نفر بعدا از مجلـه آن خـامني           
 . آه گفتم

يك ماه بعد من به رييس تيم آه آزاد شـده و در سـواد           
در اين مالقات او بـه مـن گفـت آـه           . بود برخورد آردم  

 .ها لو رفته است  موضوع از طرف ايراني
 

 : در جواب سوال
يكـي  .  تبعـة فرانسـه بودنـد      رييس تيم و معاونش عـرب     

اجلزايري به نام گوامسي و ديگري مراآشي بود آه نام او         
 .را به خاطر ندارم

 
از . شـود    قطـع مـي    10:30بازجويي براي اسرتاحت در ساعت      

جلسـة بـازجويي ديـروز         بقيه صـورت   11:55 تا   10:50ساعت  
براي شاهد دوباره ترمجه شد و پس از آن اسـرتاحت بـراي           

 .ه شدصرف هنار داد
در طول اين مدت اظهارات امروز شاهد تا اين زمان آـه          

 .جلسه گرديد ضبط شده بود صورت
 

 . ادامه يافت13:15بازجويي پس از صرف هنار در ساعت 
 

 :سوال
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در " ب"هـاي شـاهد       دو تصوير هتيه شده بر اسـاس گفتـه        
25/4/1996GBA 2 BJs 295/95-8)  در مقابل مشـا  )  بازجويي4پيوست

 شناسيد؟ آيا اين اشخاص را مي. شوند يگذاشته م
 

 :جواب
جـا   من هيچ آدام از اين اشخاص را آه تصويرشان در اين        

 .شناسم است مني
 

 :سوال
هاي حممـود آهـين، سـيد علـي و رضـا            آيا اشخاصي به نام   

 شناسيد؟ ايزديار را مي
 

 :جواب
هـاي   او حدود سال. شناسم  من يكي را به نام علي آهين مي       

حممود آهين  .  در سفارت ايران در پاريس بود      1994 تا   1988
مثل بـرادرش عضـو واواك اسـت، از مـوقعيتش در واواك             

 .اطالعي ندارم
چـون او از پاسـداران     . شناسم  من حممود آهين را شخصا مني     

 .شناسم من برادر او علي را مي. به واواك آمد
خواسـت بـرادرش حممـود را بـه         علي آهين در آن زمان مـي      

 .ست اطالعاتي در فرانسه به پاريس بياوردعنوان مدير پ
هـاي بـاالي واواك    علي آهين از يكي از دوستامن آه در خبش        

آنـد در آن زمـان خـواهش آـرد آـه بـراي دادن               آار مي 
بـه  . مديريت اين پست در پاريس به برادرش واسطگي آند        

ايـن خـرب آـه     . مهني خاطر من از اين موضوع مطلـع هسـتم         
ا در جواب سوال خـود از منشـي        فالحيان موافقت نكرده ر   

مـن بـه ايـن جهـت سـوال آـردم چـون              . فالحيان گـرفتم  
دانستم رابطة آهين و فالحيان خوب نيست و عالقه داشتم          مي

 .بدامن نتيجة تالش واسطه به آجا رسيد
 

شناسم آه خمفف نام سـيد علـي      يك نفر به نام سد علي مي      
ن  در لبنـا   1988 تـا    1983هـاي     او حـداقل در سـال     . است

نام . شناسند مهه او را به نام سد علي مي       . فعاليت داشت 
 .دامن واقعي او را مني

هـاي   اين فرد در لبنان در ارتباط مستقيم بـا گروگـان          
 در 86/1985من سد علي را فقط يك بار حـدود     . غربي بود 

هتران در وزارت امـور خارجـه هنگـامي آـه مهـراه شـيخ               
من خودم در  . ديدماهللا مهمان وزارت امور خارجه بود         فضل
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آن زمان در وزارت امور خارجه بودم و به مهمانان خوش         
ها صحبت آردم پـيش از         دقيقه با آن   8آمد گفتم و حدود     

هنگامي آه سد  . آن آه مذاآرات با شيخ االسالم شروع شود       
 .علي را در هتران ديدم لباس روحاني به تن داشت

تقر در  با توجه به عضويت سازماني نريوهاي ايرانـي مسـ         
 ابتدا به پاسداران سپس بـه واواك و بـاالخره          -لبنان  

 سد علـي بـه      - IZOبه دفرت جنبش سازمان تبليغات اسالمي       
 .ها بود ترتيب عضو اين سازمان

 
 :در جواب سوال

 :توامن سد علي را به صورت زير تشريح آنم من مي
  الغر اندام؛-
  صورت آشيده، بيين قلمي آشيده؛-
  چشمان درشت؛-
  ريش آم پشت؛-
 مرت قد؛  سانيت175 حدود -
 ؛55/1954هاي   متولد حدود سال-
در مالقات ما او يك عينـك    . زند  توامن بگومي عينك مي      مني -

 تواند آفتابي هم بوده باشد؛ در دست داشت آه مي
هايش را به خـاطر دارم آـه      هايش و فشار حمكم دست       دست -

 .روي هم تناسيب با صورت الغرش نداشت
 
 .شناسم سي را به نام رضا ايزديار منيآ

شناسـم آـه امـروز      ويل يك نفر به نام رضا ايزدپناه مي       
 ساله است و به دستگاه امنييت زير نظـر          36 يا   35حدود  

. اي اسـت   ريشهري تعلق دارد و از حمافظان شخصـي خامنـه         
 .اين واحد در مقر امام علي اسكان دارد

مـرت قـد دارد و     سـانيت 180 تـا   175رضا ايزدپناه حـدود     
هايي بـا منبـع     او متاس . زند  موهايش را به عقب شانه مي     

 .شناسم جا من او را مي  دارد و از آن1 مشارة
 

 :توضيح مرتجم
= اسامي ايزدپناه و ايزديار از يك آلمـه يعـين ايـزد            

ها تنـها در پسوندهايشـان        اختالف آن . گريند  خدا ريشه مي  
 .است
 

 :سوال
 ن در هتران براي مشا آشنا است؟آيا آدرس خيابان آرميخا
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 :جواب

جا يك خانة به اصـطالح امـن واواك يعـين يكـي از             در آن 
يك سـاختمان   . مقرهاي خمفي و عملياتي واواك قرار دارد      

آه از خارج به صـورت    ) با طبقه هم آف   (چهار طبقه است    
رسـد و از مجلـه      يك خانة مسـكوني معمـويل بـه نظـر مـي           

تواننـد   هاي عملياتي مي  ا تيم ه  هايي دارد آه در آن      اطاق
 .يكديگر را مالقات آنند

 سال پيش به اين سـاختمان فراخوانـده         3من خودم حدود    
اين اتفـاق پـس از      . جا حمبوس بودم     ساعت در آن   6شدم و   

يي بود آـه در شـكايت از فالحيـان بـه رفسـنجاني               نامه
در آن . نوشتم و او اين نامه را به فالحيان داده بـود         

من اهتام خيانت اقامه شد چـون مـن اطالعـات          زمان عليه   
 .داخلي واواك را به اطالع رييس مجهور رسانده بودم

بر روي آپي قسميت از نقشة شهر هتران از دفرت يادداشـتم          
من خيابان آرميخـان    )  بازجويي 1مقايسه شود با پيوست     (

 .را مشخص آردم
 

 :سوال
زو هاي حـاج يـداهللا اردسـتاني و بـر          آيا اشخاصي به نام   

 شناسيد؟ آالنرتي را مي
 

 :جواب
او تـاجر فـرش درآملـان       . شناسم  من فقط يك اردستاني مي    

او در مقابل انقالب اسـالمي آدم بـازي اسـت و از            . است
يي به مرآـز اسـالمي     هاي قابل مالحظه    جا آه غالبا آمك     آن

آند از تعرفة خمصوص بـراي صـادرات فـرش از            هامبورگ مي 
زمن آـه در   جه به شرايط حدس مي    با تو . برد  ايران هبره مي  

 .آند هامبورگ جتارت مي
 

هـاي   يكـي در سـال   . شناسـم   من دو نفر به اسم آالنرتي مي      
.  در سواد سفري بود و اآنـون در نيويـورك اسـت       87/1986

 آارمنـد سـفارت     1984شخص ديگر با ايـن نـام در سـال           
ــود  ــاريس ب ــران در پ ــاتي  وي در آن. اي ــا آدم اطالع ج

ين آالنرتي به خاطر فعاليت تروريسيت از       ا. پاسداران بود 
از . وي بالفاصله بـه اروپـا برگشـت       . فرانسه اخراج شد  

 .سرنوشت او اطالع ديگري ندارم
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 :سوال
آـه توسـط رادار در      ) بـزرگ شـده   (به مشا چنـدين عكـس       

نشـان داده  )  بـازجويي 5پيوست (اند     گرفته شده  24/6/92
هـا عكـس    آنآيا افرادي را آه در اتومبيـل از         . شود  مي

 شناسيد؟ گرفته شده مي
 

 :جواب
شخصي آه در عقب نشسته است بـه علـت آيفيـت بـد عكـس              

توانـد حسـن      شخص آنار راننده مـي    . توامن تشخيص بدهم    مني
، ) بازجويي 4مقايسه شود با صفحة     : توضيح(زماني باشد   

تواند مصطفوي آه اسم آوچـك او       راننده به عقيده من مي    
مهسر ] خواهر زادة [وي برادر زاده    مصطف. دامن باشد   را مني 

 .مخيين است و پيش از موسويان سفري ايران در بن بود
 

 :سوال
نشـان داده   )  بـازجويي  6پيوسـت   (به مشا عكس يـك مـرد        

 توانيد چيزي در بارة او بگوييد؟ آيا مي. شود مي
 

 :جواب
اش گفـتم آـه بـه      اين عكس شخصي است آه ديروز در باره       

با وجودي آه اين شـخص در       . ناسمش  او را مي  % 90احتمال  
% 90اين عكس قدري الغرتر است ويل مهچنان روي مهـان دقـت             

اين به دليل فاصله زماني اسـت آـه مـن بـراي            . مامن  مي
 .آخرين بار وي را ديدم

 
بــراي شــاهد متــام .  قطــع شــد15:00بــازجويي در ســاعت 

 26صـفحة   ) وسـط (اظهاراتش تا ساعت اسـرتاحت هنـار تـا          
 .سيلة مرتجم به فارسي ترمجه شدبازجويي به و

 
 از روي   15:00 تـا    13:15هم زمان اظهارات شاهد بني ساعت       

 .جلسه شد هاي مأموران بازجويي صورت ياداشت



 

 

 
 
 
 

 01/10/1996در " ث" منت بازجويي شاهد -ج
 
 
 

هـامي بـا حضـور         در مكن  1/10/1996در  " ث"بازجويي شاهد   
رتجـم آقـاي     و م  19 بـازجويي  1اشخاص قيد شده در صـفحة       

 . ادامه پيدا آرد8:30زماخنان در ساعت 
 
 

هاي باقي مانـده       براي شاهد قسمت   10:15 تا   8:30از ساعت   
 :پس از آن شاهد گفت. دوباره ترمجه شد

 
طـور آامـل     براي من متام اظهارات نوشته شده دوباره به       

تا جايي آـه تصـحيحات      ). 34 تا   1از صفحة   (ترمجه شدند   
زم بود توسط مرتجم به خواست من با     آوچك و يا تكميلي ال    

 .جلسه وارد شدند دست در صورت
 

هـايي     قسـمت  27 و   26،  25،  7،  6به خواست من در صـفحات       
اين آار به نظر من الزم بود چـون اطالعـات          . سياه شدند 

موجود و اظهارات من چنان بودند آه هر يـك از افـراد           
در هـا   توانست شناسايي شوند و خطر مستقيم بـراي آن          مي

 .پي داشته باشد
 

 مشخص  2 و   1هاي    هايي آه با مشاره      قسمت 17 و   7در صفحات   
تـري دارنـد     اند احتياج به تصحيحات و توضيحات بيش        شده

 :خواهم به شرح زير در پي بيايد آه من مي
 

 :1 در مشارة

                                                                 
 163 صفحة ⇐ 19
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 در آنـار   -هنگامي آه مسـايل اروپـا مطـرح بـود مـن             
براي مشاوره  از سوي اعضاي شوراي امنيت ملي        -ديگران  

 .طور غري رمسي فرا خوانده شدم به
 

 :2 در مشارة
مشـخص در ايـن     . شـود    باعث سواتفاهم مي   17انشاي صفحة   

 :خواهم بگومي باره مي
واواك حق انتخاب دو سرآنسول را در آملان دارد آه يكي         

. ها بنا بر قاعده مساول ايستگاه اطالعـاتي اسـت          از آن 
 .باشد  آملان مياو مساول متامي مسايل واواك در

ــال  ــول در   1992در س ــده سرآنس ــه عه ــاولت ب ــن مس  اي
 .ماين بود/فرانكفورت

خواهم براي روشن شدن به مسـايل زيـر         در جواب سوال مي   
 :اشاره آنم

 
" منـابع "تا جايي آه صحبت از اطالعاتي است آه مـن از          

ها دوستان و آشنايان من هستند آه      ام اين   خود آسب آرده  
اند و منابع حتت رهربي من به معنـاي        دهبه من اطالعات دا   
 .اطالعاتي نيستند

 
ها مشاره تلفن و يـا    جا آه من در چارچوب بازجويي       تا آن 

هـا   آن) 20 و 14، 13صـفحات  (فاآس فردي را ارائه آردم     
را درحني بازجويي مستقيم از دفرت ياداشت مهراه خود ذآر         

 .آردم
 

 قطـع   13:20 تـا    12:20بازجويي براي صرف هنـار از سـاعت         
 .شود مي
 

 :سوال
آميتـة امـور   "گريي براي قتل يك تصميم مجعـي          آيا تصميم 

يا تنها تصميم رهرب است؟ رييس مجهور چه نقشي در         " ويژه
 اين آار دارد؟

 
 :جواب

اعضاي اين آميته در وهلة اول وظيفه دارند مشاور رهرب         
تصميم هنايي را رهرب بـه     . باشند و به او اطالعات بدهند     

جا به اصطالح نقـش قاضـي      آند آه در اين     ي اختاذ مي  تنهاي
رييس مجهور، ريـيس قـوة قضـايي، ريـيس قـوة            . را دارد 

را " نـاجي "توانند نقـش      مقننه و مهچنني شوراي انقالب مي     
يعين خواهش آنند از اجراي حكـم قتـل صـرف           . بازي آنند 
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طـور مشـخص در رابطـه بـا حـزب دمكـرات               بـه . نظر شود 
 :من آهدا آردستان ايران مي

. مخيين شخصـا فرمـان قتـل قـامسلو را صـادر آـرده بـود               
اي با تكيه بر اين فرمان قتل اول، فرمـان قتـل            خامنه

طـور   اين فرمان در اين مورد به     . شرفكندي را صادر آرد   
 .مشخص عليه شخص شرفكندي بود

 تا چه حد بـه      17/9/1992دامن بقية قربانيان ترور       من مني 
 .نام مشخص شده بودند

ن قتل صادر شده از سوي رهرب از نظر قضـايي صـرف،           فرما
ويل از . پاية حقوقي و توجيه مذهيب قتل مورد نظـر اسـت          

اگر چنني  . نظر سياسي آل آميته پشتيبان اين تصميم است       
شود، يعين موضوع با رهـرب      نباشد فرمان قتلي هم صادر مني     

 .شود مطرح مني
قتـل  براي رفسنجاني چنني است آه او هـم بايـد فرمـان            

 .مشخص را تأييد آند
 

 :در جواب سوال
 گفتم آه رهـرب     20) بازجويي 11صفحة  (اگر من قبل از اين      

و ريــيس مجهــور معمــوال مناينــدگان خــود را بــه جلســات 
بايد تكميل آنم آه اين امر فقط مربوط بـه         . فرستند  مي

ها شخصا حضور     گريي آن   هنگام تصميم . جلسات تدارآاتي است  
 .آنند پيدا مي

 
 :سوال

چــه " شــوراي عمليــات ويــژه"و " آميتــة امــور ويــژه"
 يي باهم دارند؟ رابطه

 
 :جواب

شـوراي  "و  " آميتـة امـور ويـژه     "در چارچوب مهكاري بني     
گريي در درون آميتـه       ابتدا مقدمات تصميم  " عمليات ويژه 

شود چـه آسـي از آميتـه       جا تعيني مي    در آن . گريد  اجنام مي 
سـپس فـرد    . هد بـود  مساول اجراي تصميم گرفته شده خوا     

و به اين وسيله از    " شوراي عمليات ويژه  "تعيني شده از    
اين فـرد   . آند  واواك هم براي اجراي تصميم استفاده مي      

اگـر وي بـراي اجـراي       . تواند رييس پاسداران باشـد      مي
عمليات تعيني شـود شـوراي عمليـات ويـژه را بـه آـار               
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ن اصال عضويت مهزمان يك شخص در واواك و پاسدارا       . گريد  مي
 .غري عادي نيست

 
 :سوال

صدر در بازپرسي خود     آه شاهد بين  " ارتش هتامجي "آيا واژة   
 شناسيد؟  از آن نام برد را مي23/08/96در 
 

 :جواب
صدر بايد اساسا حرف من را اشتباه فهميده       جا بين   در اين 

در . هيچ ترآيب رمسي به ايـن نـام وجـود نـدارد           . باشد
اين اواخر آه يا تلفـين و يـا    صدر در     هاي من با بين     متاس

با واسطة شخص ديگري بود من فقط از يك جريان به شـدت          
راديكال در دستگاه دولـيت خـرب دادم آـه رفتـار هتـامجي              

يي در پياده آردن اهداف خود و صدور انقالب اسالمي          ويژه
از ايـن رو مـن بـه عنـوان مثـال از            . آنـد   تعقيب مـي  

اند   سازماندهي شده هايي آه براي هتاجم و يا تدافع        ارتش
 .نام بردم

 
 :سوال

صـدر در بـارة موضـوع تـرور ميكونـوس چـه             بني مشا و بين   
زماني، چگونه، به چه طريق و به خواست چـه آسـي متـاس            

 برقرار شد؟
 

 :جواب
صدر برقـرار   از طرف من در ابتدا اصوال هيچ متاسي با بين        

 22/4/96من پس از ورود به پاآسـتان دقيقـا در           . نبود
 با مهكار جتارمي صحراوي در آملان متاس گرفتم آه حمـل          تلفين

. اقامتم و چگونگي ارتباط با خودم را به او اطالع دهم        
در اين متاس متايل خود را براي آمدن به غرب نيز به او         
. اطالع دادم بدون اين آه از او انتظاري داشـته باشـم          

 او هم صحراوي. صدر خرب داد    صحراوي بدون اطالع من به بين     
صدر از طريق      بين 27/4/96در  . شناسد  و هم من را شخصا مي     

واسطة خود تلفين به من اطالع داد از اقامت من بـا خـرب           
شده است و تدارآاتي ديده آـه آمـدن مـن را بـه غـرب              

 .من فعال الزم نيست اقدامي بكنم. تسهيل آند
تا اين زمان من در پاآستان با سازمان ملـل و سـفارت           

صـدر اطـالع دادم       به منايندة بين  .  بودم سوايس متاس گرفته  
خواهد بـراي مـن    متايل دارم به آملان بيامي و اگر او مي        
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هـا در   او گفت آن . آاري بكند هبرت است در اين جهت باشد       
بـه  . آملان امكانات خوبي دارند و اين آار عملـي اسـت          

اين جهت به سـفارت آملـان در پاآسـتان رفـتم و بـراي              
هـا   نگي دسرتسي به خود را بـه آن     زماني آه الزم شود چگو    

 .اطالع دادم
چند روز بعد من با يك آارمند سفارت آملان صحبت آـردم          
ويل بعد از آن نه جواب مثبت و نه منفي براي سـفر بـه           

هاي تلفين متعـددي آـه مـن از          در طي متاس  . آملان نگرفتم 
 براي  20/7/96طور مشخص در      صدر داشتم به    پاآستان با بين  

. دامن وال آرد آه من در مورد ميكونوس چه مي      اولني بار س  
 با  1992در پي سوال من وي جواب داد آه منظورش مسالة           

 در بارة   15/8/96در اين زمان تا     . آردها در برلن است   
طور مكرر تلفين صحبت و گاهي فاآس شد آـه         اين موضوع به  

 از طريـق    15/8/96از تاريخ   . تر حمتواي آلي داشتند     بيش
هاي سوال براي من فرستاد آه مـن در         تالوگفاآس عمال آا  

 به بعد بـا توجـه بـه         17/8/96ابتدا جواب آلي ويل از      
 .ها جواب ندادم موقعيت خطرناآم اصال به آن

جـا   اما با توجه به سفرم به غرب پيشنهاد آـردم در آن         
آمـي پـس از ورودم بـه       . تري بـه او بـدهم       اطالعات بيش 

دگان او در  دو نفـــر از مناينـــ 21/8/96اروپـــا در 
به اين دو نفر اطالعات     . به مالقات من آمدند   ) 23/8/96(

 .ديگري دادم
صدر در روز شهادتش در دادگاه شخصا بـه مـن در حمـل             بين

. اقامتم تلفن زد و فوري اطالعات تكميلي ديگري خواسـت         
فاآس داد و از من تقاضا آـرد ايـن    او به من يك مشارة

ن هـم ايـن آـار را       مـ . اطالعات را فوري و آتيب بفرستم     
صدر اشاره  آردم و در مهان حال هم تلفين و هم آتيب به بين        

تري ديد  آردم آه ضروري است اظهارات من را در منت بزرگ        
 .ها را مفصل ارائه آرد و آن

 
صـدر   هاي بين ها و متاس  توامن بگومي تلفن    من در حال حاضر مني    

ا براي اين موضوع در چه زماني بود چـون مـدارك الزم ر          
 .ويل اين آار را فردا خواهم آرد. مهراه ندارم

 
 :سوال

صدر داشـتيد آـه او بـه مشـا        يي با بين    مشا چه نوع رابطه   
براي خروج از پاآستان آمك آرد و مشا بـه او اطالعـاتي           

 در مورد ميكونوس داديد؟
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 :جواب
صـدر در   زمان با انقالب من شخصا چندين بـار بـا بـين            هم

عـالوه بـر آن مـن در       . اس داشتم هاي بزرگ مت    چارچوب جتمع 
 با موافقت ماآد مخيين بـا وي در تبعيـد در            1986 و   1985

پاريس مالقات آردم تا او را براي بازگشـت بـه ايـران            
براي اين آار من توانسـتم بـه او ضـمانت           . ترغيب آنم 

ابتكار اين مالقـات از طـرف مخـيين نبـود،           . امنييت بدهم 
گاه دولـيت بـه    بلكه از طـرف گروهـي بـود آـه در دسـت            

صدر رد آرد و به مـن        بين. ملقب بودند " متمايل به غرب  "
طـور رمسـي و علـين از او        اطالع داد آه مخـيين بايسـيت بـه        

 .عذرخواهي آند
صـدر   ميـان مـن و بـين      . هاي ديگري در ميان نبـود       مالقات

 . هيچگاه رابطة شخصي وجود نداشته است
 از ايران صدر پس از خروج من    برداشت من اين است آه بين     

" آدم درونـي "اين خيال را داشته آه از من به عنـوان          
 .سيستم، اطالعات مكفي آسب آند

 
 :سوال

آيا مشا نكات اصلي مسايلي را آه در چهارچوب بـازجويي          
 ايد؟ صدر هم اطالع داده فعلي عنوان آرديد به آقاي بين

 
 :جواب

صـدر   با اين دقت و جزييات مثل اين بازجويي من به بـين         
 . ي ندادمخرب

هـامشي در   من اطالعات آمي به وي دادم مثال راجع بـه بـين          
 .]. و[، در بارة هادوي، چگونگي متاس با "آميته"بارة 

 
 :سوال

 صدر نامي از دارابي برديد؟ آيا در برابر بين
 

 :جواب
صدر از من سـوال آـرد      اين به اين صورت بود آه بين      . نه

ل مـن آـه آيـا     پس از سوا  . شناسم  آيا من دارابي را مي    
منظور وي آن دارابي آه در وزارت اقتصاد و مايل است و         
وي توضيح داد منظورش او نيست بلكه آسي آه در ارتباط         

صـدر گفـتم    پس از آن من به بين     . با سؤقصد ميكونوس است   
 . شناسم اين شخص را مني
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 :سوال
صدر در مقابـل دادگـاه اظهـار         چه توضيحي داريد آه بين    

 شناسيد؟ ا دارابي را خوب ميداشته است آه مش
 

 :جواب
صدر  من با بين. آنم سوا تفامهي پيش آمده است       من گمان مي  

من هنـوز   . شخصا راجع به نام دارابي تلفين صحبت نكردم       
به يادم هست در زماني آـه پاآسـتان بـودم يـك فـاآس              

دانستم از اطرافيـان     دريافت آردم به امضاي مجال آه مي      
آيـا  : "اآس يك سوال هم بـود آـه      در اين ف  . صدر است   بين

چند وقت بعد آـه دقيقـا يـادم         " شناسيد؟  دارابي را مي  
آيد آي مجال به من تلفن زد و مـن بـه او گفـتم آـه              مني

آمي پس از آن فاآس ديگري داشـتم       . شناسم  دارابي را مي  
آه در آن اطالعات دقيقي راجع به دارابي از من خواسته         

از مجال ايـن بـود آـه       سوال متقابل من تلفين     . شده بود 
ها از دارابـي در وزارت اقتصـاد و مـايل           آيا منظور آن  

صـدر   هنگامي آه باالخره مشخص شد آه از جانـب بـين          . است
ها فردي به نام دارابي مـرتبط بـا سؤقصـد            موضوع سوال 

 .شناسم ميكونوس است من اطالع دادم اين شخص را مني
 

 :تذآر
ي او "ث"ه منبـع   صدر در برابر دادگاه اشاره آرد آـ         بين

مستقيما در واواك است و از ابتـدا در جريـان وقـايع            
 آيا توضيحي براي آن داريد؟. سؤقصد ميكونوس بوده است

 
 :جواب

نه اين طور بوده و نه چنني   . آنم  من اين را قويا رد مي     
عـالوه  . چيزي، نه حيت چيزي نزديك به اين گفته شده است        

حدود هشت سـال پـيش   داند آه من     صدر خوب مي    بر اين، بين  
در زندان بودم و از آن زمان ديگـر در دسـتگاه دولـيت            

 .آردم آار مني
 

 قطع و اظهارات امروز شـاهد توسـط         17:30بازجويي ساعت   
 .  دوباره ترمجه شد18:30مرتجم تا ساعت 



 

 

 
 
 
 

 02/10/1996در " ث" منت بازجويي شاهد -چ
 
 

هامي با     در مكن  8:25 ساعت   2/10/96در  " ث"بازجويي شاهد   
 21 بــازجويي1حضــور مــأموران بــازجويي آــه در صــفحة 

 .يابد اند و مهچنني مرتجم آقاي زماخنان ادامه مي آمده
 

پس از آن آه من در اين ميان مـدارك خمتلفـي را ديـدم            
در مـورد   ) 40 و   39صـفحات   (توامن اظهـارات ديـروزم        مي

هايش را بـه صـورت زيـر      صدر و آدم    هامي با بين    آخرين متاس 
 :تر آنم حيح و يا دقيقتص
  

صـدر بـه مـن      خود بـين   8:30 حدود ساعت    22/08/96صبح روز   
. تلفن آرد و از من فورا اطالعات تكميلي ديگري خواسـت         

تلفن سـيار فرانسـه را داد تـا فـاآس      به من يك مشارة
. آردن اطالعات خواسته شده را بـا آن بـه وي خـرب دهـم            

.  را به من دادفاآس در آملان براي اين منظور يك مشارة
در مهان روز يك ساعت و نيم پس از تلفن وي من به مشارة         

حـدود  . يي حاوي اطالعات فرستادم     فوق يك نوشته سه صفحه    
 دقيقه بعد از آن از طريق مشاره تلفن نامربده به يك            15

 . صدر اطالع دادم آه فاآس را فرستادم مهكار بين
دي دريافـت   صدر فـاآس جديـ       من از بين   8/96 /24 يا   23در  

آردم، در آن از مـن خواسـته شـده بـود در پاسـخ بـه               
تـري را    هايي در بارة مسـايل خمتلـف جزييـات بـيش            سوال

من ". شوراي عمليات ويژه  "توضيح دهم، از مجله در مورد       
 توسط فاآس جواب دادم هر چند       24/8/96به اين فاآس در     
 صدر   دو تن از مهكاران بين     25/8/96در  . نه به مهة جزييات   
ها از من خواستند آه مهة اطالعات       آن. به ديدن من آمدند   

من موافقـت  . ها بدهم  خود را روي آاغذ بياورم و به آن       
صدر  چون بين. آردم ويل عمال آاري در اين جهت اجنام ندادم        
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برخالف خواست ماآد مـن يـك جنجـال مطبوعـاتي بـه راه              
انداخته بود آه وضـعيت خطرنـاآي بـراي خـانواده مـن             

 6/09/96وقـيت آـه ايـن دو مـرد در           . آورد  د مـي  وجـو   به
ها را بربند بـه دروغ      دوباره به مالقامت آمدند آه نوشته     

ها را تنظيم آـرده ويل بعـد مهـه را از بـني            گفتم آه آن  
ها از من خواهش آردند آه ايـن اطالعـات را           آن. ام  برده

دوباره تنظيم آنم و مهچنني يك جمموعه سوال در سه صـفحه          
ها را يادداشـت آـردم و      ند آه نكات اصلي آن    به من داد  

 .ها را بگومي توامن آن اآنون هم مي
 : هاي زير بودند مسايل اصلي در باره موضوع

 
 شرآت آنندگان احتمايل سؤقصد در برلن؛-
 هاي مساول در ايران؛ گريي در ارگان  چگونگي تصميم-
 روابط حزب دمكرات آردستان ايران با دولـت ايـران،           -

دمشين ميان حـزب دمكـرات و دولـت ايـران و مهچـنني             داليل  
 ؛]رهربان حزب[تصميم به از بني بردن 

 هاي واواك در اروپا؛  فعاليت-
  شخص و نقش و روابط امحد مخيين؛-
 

بـراي  ) 7پيوسـت   (هامي را     من حاضرم يك آپي از يادداشت     
 .پيوست به پرونده بدهم

 
صـدر تلفـن    چند روزي پس از اين مالقات از اطرافيان بين        

خواستند با من براي بردن مدارك       ها مي   آن. ديگري داشتم 
صـدر    من از انتشـار اطالعـامت توسـط بـين         . قرار بگذارند 

شــكايت آــردم زيــرا وضــعيت خــانواده مــرا بــه خطــر  
آنند؛  دانند آه چكار مي    ها پاسخ دادند مي     آن. انداخت  مي

 .هاي ما قطع شد با اين حرف صحبت
صدر گفتم بگوينـد   بعدي از دفرت بين   هاي    در جواب به تلفن   

 .آه من نيستم
 

 :در جواب سوال
 مـن   25/8/96صـدر در      در جريان گفتگو با منايندگان بـين      

آمادگي خود را اعالم آردم به عنوان شاهد نزد دادستان         
مـن از  . عايل و نه در چارچوب يك دادرسي علين حاضر شوم        

طـالع  ها هم خواهش آردم ايـن موضـوع را بـه ا          هر دو آن  
 . دادستاني برسانند
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مهچنني به پليس حمل اقامت سـابقم نيـز ايـن آمـادگي را             
 .اعالم آردم

 
 :سوال

آيا مشا اطالعاتي را آه تاآنون در بازجويي خـود راجـع           
به واقعة ميكونوس به معناي وسـيع آن اظهـار داشـتيد            
پيش از اين آال و يا جزاا به دستگاه و يا شخص ديگـري          

اطــالع ) صــدر صــرف نظــر از بــين (در داخــل و يــا خــارج
 ايد؟ داده

 
 :جواب

 حـدود دو مـاه بـا        12/6/96در پاآستان آـه بـودم از        
هــاي  جــا متــاس داشــتم و بــا آدم ســفارت فرانســه در آن

ها از من سوال آردند و       آن. اطالعاتي فرانسه صحبت آردم   
ها مربوط به ميكونوس بـود، تـا        خبش آوچكي از اين سوال    

من به ايـن  .  از موضوع اطالع داشتند   ها  جا آه خود آن     آن
پس از آن آه مـن از سـفارت آملـان         . ها جواب دادم    سوال

اطالع حاصل آردم آه فرانسه خمالف ورود من بـه يكـي از           
 است به ابتكار خـودم      Schengenشنگن  ] قرار داد [آشورهاي  

يكي از آشنايان مـن آـه       . با سفارت فرانسه متاس گرفتم    
آند به من توصيه آرد آـه      ر مي در وزارت آشور سوايس آا    

ها را قانع آنم آه از طرف من خطري        شخصا بايد فرانسوي  
ها نسـبت بـه       منظور عمدتا بدبيين فرانسوي   . وجود ندارد 

سـوال و   . هاي اطالعاتي سـابقم در فرانسـه بـود          فعاليت
جواب در سفارت فرانسه در جمموع حـدود بيسـت روز طـول            

 .آشيد
ارة ميكونــوس در ســفارت متــام جزييــات اظهــارامت در بــ

توامن به خاطر بياورم ويل در هبرتيـن حالـت          فرانسه را مني  
اگـر در چهـارچوب     . جـا اسـت     اظهارامت در اين  % 15شامل  

اظهــارات ديگــرم در برابــر ســرويس اطالعــاتي فرانســه 
 - بـدون اطـالع مـن      -ام آـه      احيانا چيزهايي را گفتـه    
بـه  . يزي بگوميتوامن چ     اند مني   ارتباطي با ميكونوس داشته   

عنوان مثال من در مورد درگري بودن احتمايل مرآز اسالمي         
دامن ويل از طرف    هامبورگ در سؤقصد ميكونوس اصال چيزي مني      

ها در مورد نقش مرآز اسالمي در هامبورگ زيـاد           فرانسوي
 .شد سوال مي

سرويس اطالعاتي آخرين حمل اقامتم نيز از من سوال آرد،         
جـا نيـز دو     در آن . سايل آن آشور  البته فقط در مورد م    
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در اين . هاي فرانسوي از من سوال شد      بار از طرف سرويس   
هـا بـودم     هنگام عوامل اطالعاتي آشوري آه من مهمان آن       

جا از مجله دو باره     در آن . به عنوان ناظر شرآت داشتند    
از من در مورد ميكونوس سوال شد و مهچنني چندين عكس به         

. هامشي را شناسـايي آـردم      اال بين من نشان دادند آه احتم    
 .ويل آيفيت عكس خيلي بد بود

 
 :در جواب سوال

هـاي اطالعـاتي آـه شـرحش           و غري از متاس    12/6/96پيش از   
داده شد در بارة سؤقصد ميكونوس به معنـاي وسـيع آن،           
من نه از ايران و نه از آشور ثالـث، هـيچ متاسـي بـا             

داشـتم و بـه    هاي اطالعاتي و يا ادارات پلـيس ن         دستگاه
 .هاگزارش ندادم آن
 

 براي اسرتاحت قطع شـد و پـس         10:20 تا   10:10بازجويي از   
 . از آن ادامه پيدا آرد

 
 : سوال

 اطالعات تكميلـي    22 17 و   16لطفا عالوه بر اطالعات صفحة      
هامشي اظهار آنيد، مثل مشخصات شخصي،       ديگري در مورد بين   

 .مستعار، شغل آنوني و قبلي وي) هاي(نام
 ايد؟ صدر هم داده يا اين اطالعات را به بينآ
 

 :جواب
هامشي در سرآوب جماهدين بسيار موفق بود و از اين رو          بين

 .سراجنام به خبش عمليات با زمينه اطالعاتي منتقل شد
بعد در سؤقصد ژنو به عنـوان ريـيس تـيم شـرآت داشـت              

منظور به روشين ترور مرادي طاليب خلبان سـابق         : توضيح(
اش نزد    ، آه مشهور شد و مرتبه     ) در ژنو است   10/8/88در  

بـه عـالوه چـون      . اي ارتقا پيدا آرد     رفسنجاني و خامنه  
متعصب و موفق بود و آيفيت رهربي داشت به عنـوان يكـي           

 .از روساي داامي تيم منصوب شد
 

 : مشخصات وي
  ساله؛40 تا 38اآنون حدود -
  قوي هيكل؛ عضالني و ورزيده؛-

                                                                 
 .184 و 183هاي   صفه⇐ 22
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 گشتان چاق؛ گردن آوتاه، ان-
  صورت گرد؛-
 هاي تقريبا برجسته؛   گونه-
 ريش آامل، سياه، تك و توك موهاي سفيد، مثل موهـاي          -

 سرش؛
 هاي آلفت؛  لب-
 موهاي آوتاه، سياه، به طرف باال و يكطرف شانه شده،         -

 فرق راست؛
  ابروهاي پر پشت؛-
  چشمان تريه، مژگان تريه؛-
 ت خاص؛ بيين متناسب با صورت، بدون عالم-
  در هنگام مالقات عينك نداشت؛-
 آشيد؛  هنگامي آه باهم بودمي سيگار مني-
 در انگشت آوچك دست راست و انگشت دوم دست چپ انگشرت         -

 عقيق؛
 زند ويل نه التي؛   با هلجه جنوب هتران حرف مي-
  در مورد احاطه به زبان خارجي اطالعي ندارم؛-
رم، در تنــها  حــاالت رفتــار خاصــي از او ســراغ نــدا-

مالقاتي آه با او در هتل هيلتون سابق داشـتم رفتـاري           
 آامال شايسته داشت؛

 .  در اندامش عالمت خاصي به نظرم نيامد-
 

 :در جواب سوال
دامن، در مالقامتان   من فقط اسم آوچك او عبدالرمحان را مي       

 .آردند در هتل مهراهامن او را رمحان خطاب مي
ر اين رابطه بـرامي ناآشـنا       اسامي عبدالوحيد و شريف د    

هستند، نام شريف را هم در رابطه با سؤقصـد ميكونـوس           
 .ام نشنيده

 
 :در جواب سوال

هامشي بايد يك وقيت شـهردار اسـالم         اين آه عبدالرمحان بين   
. شـنوم  جـا مـي    شهر بوده باشد را براي اولني بـار ايـن         

شــهردار ايــن شــهر را بــه خــاطر روابــط جتــاري شخصــا 
هامشي است اما اصال ربطي بـه       م او واقعا بين   نا. شناسم  مي

 . هامشي ندارد عبدالرمحان بين
 

هـامشي   جا در باره عبـدالرمحان بـين      خبشي از آن چه در اين     
ويل از خروج وي پـس   . صدر نيز اطالع دادم     گفتم را به بين   

از سؤقصد از برلن چيزي نگفتم، روابـط فـاميلي او را           
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ونه مشخصات فردي بـه    با اين جزييات شرح ندادم، هيچ گ      
اين دقت به وي نـدادم و از هـيچ شـهرداري هـم صـحبت              

صدر تذآر دادم آه    من در حني صحبت با مهكاران بين      . نكردم
هامشي هـيچ گونـه شـباهيت بـه        بين -ها     بر خالف تصور آن    -

 . رفسنجاني ندارد
 

 :در جواب سوال
هامشي پيش از عمليات بـه بـرلن اصـال صـحبيت            از ورود بين  

 .دامن د زيرا من خودم در اين مورد هيچ منينبو
 

 :توامن بگومي من مهچنني از طرف خود مي
 1993 شـروع و در      1991يي آه در سـال        هامشي در معامله    بين

هاي سـيار شـرآت نوآيـا        به اجنام رسيد براي صدور تلفن     
NOKIA    مذاآرات در ايـن بـاره در       .  به ايران شرآت داشت

تند و حتويل آاال نيز از سـوي      آملان و فنالند اجنام پذيرف    
 .اين آشورها بود
 براي اين آـار     1993 و   1991هامشي بايد در      به نظر من بين   

اين معامله با مشارآت وزارت     . به آملان سفر آرده باشد    
پست ايران اجنـام پـذيرفت آـه غرضـي ريـيس آن معمـوال               

ــي  ــام م ــراي واواك اجن ــدماتي ب ــاي خ ــه  آاره ــد و ب ده
اطالعامت را در اين مورد    . دهد  شش مي هاي واواك پو    فعاليت

هامشي در هتلي در هتـران     در هنگام مالقات ذآر شده با بين      
 .آردند آسب آردم زماني آه مهراهامن از او سوال مي

 
 .  براي صرف هنار قطع شد12:50 تا 12:10بازجويي از 

. در پي آن ترمجة جمدد اظهارات امروز شاهد اجنام پذيرفت        
 .14:15 ادامة بازجويي در

 
 :سوال 

 مشا توضيح داديد آه آمايل سه سال        23 بازجويي 15در صفحة   
 بـراي   230E دستگاه اتومبيل مدل     300پيش از مرسدس بنز     

توانيـد    بازار خصوصي در ايران خريداري آرده، آيا مـي        
 تري در اين زمينه بدهيد؟ اطالعات بيش

 
 :جواب

                                                                 
 177 صفحة ⇐ 23
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 بــه بنيــاد 1992مناينــدگي مرســدس بنــز در ايــران در 
خواستند امتياز مونتاژ     ها مي   اين. ستضعفان تعلق داشت  م

شـرط ايـن بـود آـه        . اتومبيل داميلر بنز را آسب آنند     
 دستگاه اتومبيـل    300. تعداد معيين اتومبيل خريده شود    

جايي آه بنياد پول آـايف        از آن .  خريداري شد  E 230نوع  
ها نداشت واواك اين معامله را       براي خريد اين اتومبيل   

 . مايل تأمني آرد و اجنام داداز نظر
 يك اتومبيل از اين سهميه      1992من خودم در اواخر سال      

يـي    اين اتومبيل داراي جتهيزات آـامال سـاده       . را خريدم 
بود، يعين بدون باطري اصل، بـدون قفـل مرآـزي، بـدون             
آولر، بدون راديو و بدون آيينه خارجي مست راست، بدون         

توانسـتند در     ها مي   مبيلاين اتو . شيشه باالبر اتوماتيك  
 .ايران تكميل وند

 
 :سوال

ايا اسامي موسوي و امريي در رابطه با اين بنيـاد يـا           
 در رابطه با داميلر بنز براي مشا آشنايند؟

 
 :جواب

 موسوي خراساني دوست نزديك رفيق دوست مسـاول بنيـاد          
 .است و واسطه اين نوع معامالت است

 در معاملـه مرسـدس     امريي با توجه به اطالعات مـن نيـز        
شرآت داشت ويل نه براي بنياد مستضفان بلكه به عنـوان          

 .مهكار يكي از مشاورين رفسنجاني
 

 :سوال
صدر در برابر دادگاه از باقريـان بـه عنـوان            شاهد بين 

يكي ديگر از افراد شرآت آننده در تدارك و يـا اجنـام           
آيا اين نام براي مشـا آشـنا        . سؤقصد ميكونوس نام برد   

 است؟
 

 :جواب
صدر آه چـه     پس از سوال بين   . باقريان معاون فالحيان است   

. باشد من اين اسـم را بـه او دادم        آسي رييس هادوي مي   
 . من از شرآت باقريان در ترور ميكونوس صحبيت نكردم

 
 :سوال

صدر در مقابل دادگاه اظهار داشت هادوي مقـدم          شاهد بين 
عمليـات را  مساول آل عمليات ميكونوس در هتران بوده و         
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آيا از ايـن مسـاله اطالعـي        . از هتران هدايت آرده است    
 ايد؟ صدر چنني گفته داريد و به بين

 
 :جواب

اگر متامي عمليـات    .  مساول آل عمليات خود فالحيان بود     
" اجـرا "و  " هنـايي "و  " مقدماتي"هاي    به اجزاي شناسايي  

" شناسـايي مقـدماتي   "تقسيم بندي شوند، هادوي مسـاول       
 . صدر گفتم هم مهني طور به بينمن . بود
 

شـود    به من اطالع داده مي    .  دقيقه است  14:55اآنون ساعت   
با وجود آن آه بازجويي در اين مورد به هيچ وجه متـام          

هاي جمدد ضرورت  نشده و هنوز يك سري از توضيحات و سوال        
دارند، به علت تنگي وقـت بايسـيت بـه آن پايـان داده             

 .شود
گري اظهارات تكميلي ديگري اجنـام      من حاضرم در زمان دي    

 . دهم
 

 آن طـور    - براي من    25/9/96هاي بازجويي از      متام نوشته 
 آامل و مجله بـه مجلـه      -اند  آه جداگانه در پروتكل آمده    

خواسـتم   من در اين ميان هر وقت آـه مـي        . ترمجة جمدد شد  
. توانستم نوشته را تغيري دهم، تكميل و تصـحيح آـنم           مي

 .ن بار استفاده آردماز اين فرصت چندي
مهه چيز آن طوري نوشته شده است آه من اظهار داشـتم و          

 .فهميدم مرتجم را بدون مشكل مي. منظورم بود
 

 :پايان
منت اصلي را شاهد به دست خودش امضأ آـرد؛ مـنت           : توضيح

 .اصلي در دادستاني آل موجود است
 

 امضأ فان ترك آميسر ارشد پليس
 سامضأ هوفمن آميسر ارشد پلي

 امضأ يوست دادستان عايل در ديوان فدرال
 ها خان مرتجم رمسي براي صحت ترمجه  امضأ زمان

 
 : ها ضميمه[
 صدر هاي بين  سه صفحه يادداشت در مورد سوال-
  يك صفحه نقشة خبشي از شهر هتران-
به ) فرهاد( صفحه نامة شخصي ابوالقاسم مصباحي 18 -

.]مهسرش در هتران



 

 

 
 

 بارة ورود مصباحي به آملان  گزارش پليس در-ح
29/07/1988 
 
 

 - TE 14 گروه آار محادي 
 Wiesbaden11/08/88ويسبادن 

 يادداشت
 
        پليس مـرزي فرودگـاه اشـتوتگارت در تـاريخ                  1

  توسط تلكس اطالع داد29/07/1988
 

 ابوالقاسم مصباحي
 تبعة ايران

  در هتران1957متولد 
 و

 سعيد امامي
 ديپلمات ايراني

  در شرياز1958لد متو
 . در آنرتل فرودگاه شناسايي شدند13:00حدود ساعت 

 
 از اين دو نفر

 دآرت عبدالقادر صحراوي
 اجلزاير/  در سنت اويگن1935 آوريل 12متولد 

 .تبعة آملان استقبال آرد
اين فرد اظهار داشت مصباحي و امامي گفتگوي مهمي         

ت آملان   دبري آل حزب سوسيال دمكرا     Vogelبا دآرت فوگل    
)SZD (   دارند و دآرت اپلرEzzler)      حزب سوسـيال دمكـرات

 .ها است در هتل فرودگاه در انتظار آن) آملان
ــوپنر 03/08/1988       در 2 ــد Hoezzner هـ ــر ارشـ  آميسـ

حـزب  ] مقامـات [، طبـق قـرار قبلـي بـا          ST33پليس،
سوسيال دمكرات آملان گفتگو منود آه آيا واقعا دآرت         

 .گل و دآرت اپل صحبت آرده استصحراوي با دآرت فو
دآرت اپلر گفتة دآرت صحراوي را تأييد آرد و عـالوه           
بر آن بدون سوال اضافه منود آه اين مالقـات بـراي            
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مهان طور آه   (دادن نامة رودلف آردس گروگان آملاني       
 .بود)  گزارش آرد31/07/1988خرب گزاري آملان در 

 Hauseleامضأ هويزله 



 

 

 
 

جويي ابوالقاســـم  دومـــني دور بـــاز-2
 "ث"مصباحي، شاهد 

 

 1996/ 12/12 منت بازجويي -آ
 

 دادستان آل 
 در ديوان عايل آشور

AZ. :2Bjs 295/95-8 
 

 12/12/1996هامي  مكن
 
 
 
 

 بازجويي شاهد
 

 23/10/1996ادامة بازجويي 
 18:00: پايان 08:10: شروع

 
 يوست، دادستان عايل آملان :حاضرين

 يس فان ترك، آميسر ارشد پل
هوفمن، آميسـر ارشـد پلـيس ؛ هـر دو مـأمور             

 هامي  مكنBKAبازجوي 
 آقاي زماخنان از برلن، مرتجم

 ، پروتكل نويسMahlbergخامن مالربگ 
 

موضـوع بـازجويي    . طبق قرار قبلي حضور يافت    " ث"منبع  
طور مشروح در بارة وظيفة او     به او توضيح و دوباره به     

 :اظهار داشتوي . براي گفنت حقيقت تذآر داده شد
 

در يك گفتگو مقدماتي اين سوال مورد حبث قرار گرفت آه         
هاي اخري مطبوعات آيا حاضرم اظهارات       با توجه به گزارش   

امروز خود را پس از ذآر مشخصات آامل، اما بدون ذآـر          
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اآنون، پس از اين آـه     . حمل سكونت فعلي خود، بيان آنم     
ي از هـاي ايـران در يـك سـر         نام من بر اسـاس اطالعيـه      

مطبوعات علين شده است ديگر نگراني ندارم آـه مشخصـات           
 .آامل من در پروتكل بازجويي هم ثبت شود

دربارة موضوع بازجويي به من اطالع داده شده آه عمدتا         
بايد در بارة حمتواي مدارآي توضيح دهم آه طرف ايراني         
از طريــق ســفارت آملــان در ايــران بــه دادســتاني آــل 

 .ن مورد آماده هستمدر اي. فرستاده است
 

 :ابتدا مشخصات من
 

 . در هتران هستم17/12/1957 متولد مصباحيمن ابوالقاسم 
خيابـان پاسـداران، خيابـان      : آخرين آدرس من در هتران    

 10 پالك 9آوهستان 
عالوه بر اين، نام به اصطالح غري رمسي من فرهاد است آـه          

 .نام پدر بزرگ مادرمي بود
 

 :سوال
ه مقامات رمسي ايران دربـارة مشـا بـه          دربارة مدارآي آ  

اند از چه هنگام، از آجـا       مساولني رمسي آملان حتويل داده    
 دانيد؟ و چه مي

 
 :جواب

" نيمـروز "نامة اشپيگل، روزنامـة ايرانـي         من از هفته  
بـه عـالوه از     . و از راديو ايران خـربدار شـدم       ) لندن(

طريق تلفن به ايران مطلع شدم آه روزنامه آيهان نيـز          
ر اين باره خرب داده و واعظي جانشـني وزيـر خارجـه و            د

. انـد  مهچنني يزدي رييس قوه قضايي در مورد آن سخن گفته        
ها بايد اين باشـد آـه      ها و گفته    مضمون متام اين گزارش   

من يك آالهربدار هستم و هيچگاه در دستگاه دوليت ايـران          
از جزايات اهتامـات عليـه خـود اطالعـي          . ام  شاغل نبوده 

 .مندار
 

 :سوال
ايران را نكته به نكتـه      " دوسية"ما اآنون متام حمتواي     

لطفا مشا بعد از طرح هر نكته دربـارة آن        . آنيم  طرح مي 
 :ابتدا دربارة دوران حتصيل و شغلي مشا. سخن بگوييد
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 :جواب
 دوره نظـام وظيفـه را در        1977سـپتامرب   / از حدود اوت  

هللا مخـيين از    ا  مطابق فراخـوان آيـت    . ارتش ايران گذراندم  
 ارتـش   1978سـپتامرب   /نوفل لوشاتو به ارتشيان، در اوت     

را به ميل خود ترك آردم و به مدرسة رفـاه آـه در آن           
بـه اصـطالح سـرباز      . زمان دفرت مخيين در هتران بود رفـتم       

 1979تا بازگشت مخيين به ايـران در فوريـة          . فراري شدم 
يين مساول جا ماندم و حيت در يك خبش از مسري حرآت مخ        در آن 

سه روز بعد از انقالب مهان طور آه قبال       . امنيت او بودم  
دوره نظام وظيفة من    . هم گفتم فرماندة يك پادگان شدم     

 طي شد بدون آن آه يك بار به         1979مارس  /امسا تا فوريه  
 .واحدم بازگردم

دورة آموزشـي در قـم      .  ديپلم گرفتم  1977ژوان  / در مه 
ردم در تعطيالت سه ماهه   را آه در بازجويي قبلي مطرح آ      

 . گذراندمSebt نزد معلم 1977 تا 1971ها از  تابستان
 

در آنـار   .  براي حتصيل در پاريس بـودم      1980از ژانوية   
، در سوربن علـوم سياسـي       )مدرسة مهندسي  (CMDحتصيل در   

 Rueمـاتر    خيابـان مـون  7حمل اقامتم در پاريس . خواندم

Montmatre   امـت مـن حـداقل در       هـدف اصـلي اق    .  بود 2 مشارة
با وجود اين مهان گونه آه قبال تشريح       . آغاز، حتصيل بود  

 .آردم بدون شغل رمسي براي امر انقالب اسالمي فعال بودم
 براي ديـدار بـه ايـران رفـتم و در            1981در تابستان   

به عنوان آارمند به اسـتخدام      " حكم مأموريت "جا با     آن
اين مقام حقوق  در  . دفرت خنست وزير سابق موسوي در آمدم      

واسطه من خسـرو هترانـي جانشـني خنسـت            رييس بي . گرفتم  مي
به من يك . وزير و مساول آن زمان اطالعات و امنيت بود        

 داده شد؛ اسم مستعارم در      1163آارت شناسايي به مشارة     
با حكم مأموريت مسـاول     . دفرت خنست وزير رضا عميدي بود     

ه پــاريس  بــ1981ايســتگاه اطالعــاتي فرانســه، در اوت 
هاي سابق ساواك در طبقـه سـوم         جا اطاق   در آن . بازگشتم

 1982در سـال    . در سفارت در اختيـار مـن گـذارده شـد          
ويل آن را به مقامات مساول      . پاسپورت ديپلماتيك گرفتم  

فرانسه نشان ندادم تا موقعيـت دانشـجويي خـود را از            
از اين گذشته سفارت يك آارت شناسايي خمصوص        . دست ندهم 

داد من از آارآنان سـفارت     ن داده بود آه نشان مي     به م 
من خـود  . هستم و آن را براي مواقع ضروري مهراه داشتم        
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در عمليات فعال نبودم بلكه مساول ايسـتگاه اطالعـاتي          
از مجله مهكاران من سعيد دشيت مأمور اطالعـات حتـت           . بودم

پوشش مشاور اقتصادي و امحـد دسـتمالچي سـفري فعلـي در             
 .اردن بودند

 
 سفارت ايـران    28/11/1996و مهچنني نوشته    " دوسيه"اآنون  
برامي خوانده شد آه بر اسـاس آن مـن          ) 2پيوست  (در بن   

 بـه اسـتخدام سـفارت ايـران در      84/1983تازه در سـال     
ام و آن هم به خواست يك سـازمان امنيـت           پاريس درآمده 
اوال در آن  . توامن بگـومي مهـه مزخـرف اسـت          غربي، فقط مي  

. هاي اطالعـاتي غربـي نداشـتم        رتباطي با سازمان  زمان ا 
 در پست تشريح شـده شـاغل بـودم و           1981ثانيا از سال    

دانند آه من توسـط زمـاني        ثالثا مهة دست اندرآاران مي    
مساول سـفارت آن زمـان اسـتخدام نشـدم بلكـه او بـه               

 .پيشنهاد من در اين پست قرار گرفت
 

 :سوال
 انسه خارج شديد؟چه زمان، چرا و به مقصد آجا از فر

 
 :جواب

 از سوي مقامات فرانسوي به خـاطر بـه          1983آخر دسامرب   
خطر انداخنت امنيت داخلي فرانسه از اين آشـور اخـراج           

آپارمتان من در آن زمان مورد محله قـرار گرفـت و           . شدم
زاي مــن چنــان زمخــي شــد آــه شــش هفتــه در  مهسـر پابــه 

 در پـاريس    Bussicoآو    آلينيك بوسي (بيمارستاني در پاريس    
وي بعـد از زاميـان دخـرت بزرگمـان در           . بسرتي بـود  ) 15
 1/1/1984من خـود در     .  از بيمارستان مرخص شد    30/1/1984

پس از ده روز زندان در     . از فرانسه به ايران بازگشتم    
فرانسه، مستقيما به فرودگاه شارل دوگل بـرده شـدم و           

 در .توسط يك هواپيماي ايران اير به هتران پرواز آردم        
 مانـدم و سـپس بـا يـك          1984 ژانوية   20 يا   19جا تا     آن

پاسپورت ديپلماتيك آـه داراي يـك ويـزاي بلژيكـي از            
سفارت بلژيك در ايران بود به بلژيك سفر آردم آه تـا          

جـا مـن      از آن .  مرآز زندگيم بـود    1984حدود اول مارس    
مشاري به سواد، اتريش، سوايس و آملـان آـردم           سفرهاي بي 

 .  آه به ايران بازگشتم6/3/1984 يا 5تا 
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هـاي   وظيفه و هدف اقامت من در اروپـا ادامـة فعاليـت           
به مهني دليل اولـني    . ام در فرانسه بود     اطالعاتي قطع شده  
 به آملان و از طريق فرانكفورت بـه         1984بار در اوايل    
من يك پاسپورت مأموريت آبـي داشـتم و         . هامبورگ آمدم 

سرآنسـول  . آـردم     مـي به عنوان ديپلمـات ايرانـي سـفر         
هامبورگ فرهادنيا قبل از سفرم گفـت بايـد در هنگـام            
ورود به فرانكفورت تقاضـاي ويـزاي بكـنم آـه سـفارت             

 . ايران مقدمات آن را اجنام داده بود
 

 :درجواب سوال
  

در آن زمان رفسنجاني رييس مجهور فعلي در يكي از منـاز          
گفـت و  ها با تاآيد از اخراج من از فرانسـه سـخن            مجعه

مقابله با آن منجر به اين شد آه پنج وابسـتة سـفارت           
 .اعالم شوند" عناصر نامطلوب"فرانسه در هتران 

 
.  قطـع گرديـد    10:35 تا   9:55بازجويي جهت تنفس از ساعت      

 .در اين مدت اظهارات شاهد حترير شد
 

  :سوال
 شناسيد؟  آيا مشا شخصي به نام لواساني را مي

 
 :جواب

هـا   يكي از آن. شناسم ا به اين نام مي    بله من دو نفر ر    
معاون وزير امور خارجه بود، ديگري جانشني سرآنسول در         

ايـن شـخص دوم در سرآنسـولگري        . هامبورگ بـود و هسـت     
 45او حـدود    . ايران مساول رسيدگي به امـور مـن بـود         

 فتوآپي  3در پيوست   . لنگد  ساله و آوچك اندام است و مي      
ورت ماموريت خـود را در       فتوآپي پاسپ  3پاسپورت پيوست   

 .دهم آن زمان به روشين تشخيص مي
 

  :سوال
 در باره ادعاي دوسيه مذآور آه مشا پس از بازگشـت از          
فرانسه به ايران به دنبال پسيت در وزارت اطالعـات يـا           

 گوييد؟ وزارت امور خارجه بوديد چه مي
 

 :جواب
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در زمـان بازگشـتم در ژانويـة        . اين ادعا مزخرف اسـت    
وزارت اطالعــات اصــال وجــود نداشــت بلكــه مــن در  1984

فعاليت اطالعاتي خود عضو دفرت خنست وزير بودم و پـس از          
پايه گذاري واواك، در اين نقش مثل متام مهكارامن مجلگـي          
به واواك منتقل شدمي، در نتيجه براي گـرفنت ايـن پسـت            

جا يـك آـارت خـدمت بـه          در آن . احتياج نبود زمحيت بكشم   
 در  1995ريافت آردم آه تـا پايـان پـائيز           د 1132مشارة  

من آن را در اين زمان با مـدارك ديگـر          . اختيارم بود 
 233041: به واواك به مساول اين آار آقـاي جنمـي تلفـن       

تا اين زمان يعين به خصوص بعـد        .  پس دادم  2217دستگاه  
 -از آزادي از زندان و در زمان حتت نظر بودمن در خانه         

رت امور خارجه آـه بعـدا بـه آن       به غري از آار در وزا     
جـا حقـوق       از آن  1990 عضو واواك بودم و تا       -پردازم  مي
هـاي     بـراي واواك در بـارة فعاليـت        1990تا  . گرفتم  مي

ايران در لبنـان آتـاب از فرانسـه بـه فارسـي ترمجـه               
 .آردم مي

آنچه به تغيري پست من بـه وزارت امـور خارجـه مربـوط             
ظهـارات قبلـي خـود در     توامن در ابتـدا بـه ا        شود مي   مي
بـه هـر صـورت بايـد       .  اشـاره آـنم    524 صفحة   25/9/1996

اظهارات آن زمان را به اين صورت دقيق آنم آه مـن در          
طور موقت به سوايس سفر آردم تا شرايط           به 1987ژانوية  

 - 1987از مــارس . پــذيرش در دانشــگاه را روشــن آــنم
 امور  در يك مأموريت خمفي براي    -طور آه تشريح آردم     مهان

طور رمسي عضو واواك بـودم؛ ريـيس          به. ايران فعال بودم  
واسطه من حممـد     رييس بي . واواك در آن زمان ريشهري بود     

زاده   هامشي معاون وزيـر بـود آـه در وزارختانـه موسـوي            
 .شد ناميده مي

 
 :سوال

مشا در بارة ادعاي ديگر دوسيه آه تقاضاي مشا براي شغل         
 در فوريـه يـا مـارس       در واواك يا وزارت امور خارجـه      

 گوييد؟  رد شد چه مي1987
 

 :جواب

                                                                 
 168 صفحة ⇐ 24
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مهان طور آه گفتم تـا آخـر پـاييز        . معين است   اين هم بي  
 سفرهاي  1984تا  . طور رمسي عضو واواك بودم       هنوز به  1995

مشاري به خارج آردم آه در موارد متعـددي مقـام           رمسي بي 
 .رمسي و مدارك ديپلماتيك داشتم

 
 :سوال

آورد درست نيست آه مشـا پـس      وجود مي   بهپس ظين آه دوسيه     
 تا رد تقاضـايتان     1984از بازگشت به ايران در اوايل       

 و به خصوص بعد از آن به هيچ وجه پست دوليت نداشتيد؟
 

 :جواب
مهان طور آه گفتم من بدون هيچ تغيريي       . بله، درست نيست  

هـاي دولـيت     در پست دوليت شاغل بـودم و بـراي مأموريـت          
آـنم ايـن      من سـعي مـي    . به خارج داشتم  سفرهاي متعددي   

سفرهاي به خارج را به طور خالصه بشمارم با توجـه بـه           
اين آه بدون مدارك مربوطه، از ترتيب تـارخيي سـفرهاي           

در ابتــدا ســفرهايي را . منفــرد آــامال مطمــان نيســتم
ها مأموريت رمسـي داشـتم و بـا نـام          مشرم آه در آن     برمي

 :ندمها را به اجنام رسا اصلي خود آن
 
.  سفر ذآر شده بـه بلژيـك       1984حدود اواخر ژانوية      -

هدف رمسي اين   . در اين سفر پاسپورت مأموريت داشتم     
 .سفر اجنام گفتگوهايي در سفارت بود

 
در مهني زمان، منظورم سفر اول، مهان طـور آـه قـبال               -

ذآر آردم از طريق فرانكفـورت بـه هـامبورگ سـفر            
 .آردم

 
يـي در      اقامت تقريبا شش هفته    حدود دو ماه بعد يك      -

سفارت ايـران در اسـتكهلم بـا مهـان پوشـش شـغلي              
 .بروآسل

 
 شرآت در مـذاآرات در دفـرت        1984حدود آوريل يا مه       -

 .ايران در سازمان ملل در ژنو
 
جلسـه و     سفر رمسي به فرانسه بـا صـورت        1984در اوت     -

صدر رييس مجهـور سـابق        اسكورت با هدف مالقات با بين     
 .ان در پاريساير
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يك بار آه ديگر زمان دقيق آن را به خاطر نـدارم              -

در ايـن زمـان نـزد       . يك اقامت دو ماهـه در ويـن       
او بعد برامي   . آردم  مشخاني ديپلمات ايران زندگي مي    

تعريف آرد آه پليس اتريش قصـد داشـته مـن را در             
 .هادي خرسندي دستگري آند رابطه با طرح ترور 

 
 آشورهاي غري متعهد در آوبـا بـه         شرآت در آنفرانس   -

عنوان منايندة رمسي وزارت امور خارجه با مست مـدير          
رييس هيأت ايراني را دآرت فرهادي وزير علـوم         . آل

 .بر عهده داشت
 
امللي خـوار و بـار        شرآت در يك آنفرانس سازمان بني       -

FAO  خواستند از    مقامات مساول ايتاليايي مي   .  در رم
 1983ج از فرانسـه در دسـامرب        ورود من به علت اخرا    

هـاي متعـدد بـني سـفارت          جلوگريي آنند آه موجب متاس    
. ايران در رم و وزارت امور خارجة ايتاليا گرديد        

دولت ايتاليا اعرتاض داشت آه چرا با وجود اخـراج          
از فرانسه حاال بايد براي يـك مأموريـت رمسـي بـه             

باالخره اجازه يافتم هر چند با      . ايتاليا سفر آنم  
 .يك اجازه نامة خمصوص براي يك بار وارد آشور شوم

 
شرآت در يك آنفرانس خلع سالح سازمان ملل در ژنـو             -

عضو ديگـر   . به عنوان يكي از دو عضو هيأت ايراني       
هيأت اسدي نام داشت و تا حدود دو سال قبل هنـوز            

 .در ژنو اشتغال داشت
 
س مالقات با دوما وزير امور خارجة فرانسه در پاري          -

در يك گفتگوي رمسي با وزارت امور خارجه آه در آن           
من به عنوان فرسـتادة خمصـوص دولـت ايـران شـرآت             

موضوع گفتگو رمسا رفع اختالفـات دو جانبـه         . داشتم
هـاي فرانسـوي در       بود؛ اما واقعا مسـالة گروگـان      

 .لبنان مطرح بود
 

" غـري رمسـي رمسـي     "در آنار اين سـفرهاي رمسـي، سـفرهاي          
هاي دوليت اجنام دادم، خبشي با نام         مأموريت متعددي براي 

در چنني سفرهايي مشروعيت    . حقيقي و خبشي با نام مستعار     
خود را به عنوان مأمور دوليت به طرف مـذاآره بـا يـك            
مجلة مشخص از يك سخنراني رمسي قريب الوقوع چند روز يا         
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بـراي مثـال،    . آـردم   هفتة قبل از هر مالقات اثبات مـي       
گفتم رفسنجاني در خطبة مناز مجعه چـنني        ميآلمه به آلمه    

براي . گفت خواهد گفت و رفسنجاني واقعا نيز مهان را مي        
طرف مذاآره اين مدرك مشروعيت رمسي مـن جهـت مـذاآرات            

 .بود
 

 قطـع   13:25 تـا    12:30بازجويي براي صرف هنـار در سـاعت         
در اين زمان اظهارات قبل از اسرتاحت ظهر شاهد         . گرديد

 .حترير شد
 

زيـر   هـاي  هاي خمفي سفرها و مالقات در اين گونه مأموريت
 :را اجنام دادم

 
فرانسـوي در   هـاي  در سوايس دو بار به خاطر گروگان -

لبنان با دوما وزير امور خارجـة فرانسـه مالقـات           
 در  Richmond" ريچمونـد "اولني مالقـات در هتـل       . آردم

در . ژنو اجنام گرفت، دومي در يك هتـل ديگـر ژنـو           
قات اول مـن تنـها مناينـدة ايـران بـودم و در              مال

مالقات دوم در طرف ايران سعيد امامي با نام سعيد          
وي در حال حاضر معاون فالحيـان       . اسالمي شرآت داشت  

هر دو مالقات   . است اما درآن زمان پست ديگري داشت      
 1987با يك فاصلة زماني حدود يك ماه در آخر سـال           

 .اجنام گرفتند
 
گريي آردس آملاني در لبنان بـه          گروگان در رابطه با    -

فواصل دو تا سه ماه چندين بار در آملـان بـودم و             
زمان اين . دوليت مالقات آردم هاي جا با شخصيت در اين
توامن امـروز ديگـر بگـومي، ويل هنـوز      مني ها را مالقات

يـك بـار    . دامن در آجا و با چه آسي مالقات آردم          مي
 مالقـات آـردم آـه       Bremenبا آقاي آشـنيك در بـرمن        

مالقـات ديگـر بـا آقـاي        . گفتگو به انگليسي بـود    
مهچـنني در بـن بـا       . آشنيك در دفرت آارش در بن بود      

آقاي فوگل در جملس مالقات داشتم آـه سـعيد امـامي            
باالخره در جنوب آملان منظورم     . ذآر شده مهراهم بود   

بـراي  . اشتوتگارت است با آقاي اپلر مالقات آـردم       
در ورود به آملان ابتدا مشـكالتي پـيش         اين مذاآره   

زيرا مقامات مرزي آملان به علت ممنوعيت ورود        . آمد
توسط دآـرت  . خواستند اجازه ورود به من بدهند مني من



 م جنايتكارسيست

 
 

225  

صحراوي آه براي استقبال از من آمده بود ارتبـاط          
با آقاي اپلر امكان پذير شد آـه وي نيـز تـرتييب             

 آه بر اساس    حال. داد تا من بتوامن وارد آشور شوم      
شود آـه ايـن       مدارك شناسايي موجود به من گفته مي      

توامن آن را      بوده باشد، مي   29/07/1988سفر بايد در    
 .تأييد آنم

 روز بعد دوباره در آملان بودم تـا نامـة           14حدود  
براي اين آار ابتـدا بـا       . آردس را به مهسرش بدهم    

ر  دGrand Hotelآقاي متس از شرآت هوخست در گراند هتل 
فرودگاه فرانكفورت مالقات آردم و روز بعـد را در          

جا نامـة ذآـر       سفارت ايران در بن گذراندم، در آن      
شده را شخصـا از مصـطفوي سـفري آن موقـع دريافـت              

نامه قبال از ايستگاه واواك در لبنـان بـه          . آردم
بـه  . جا به بن فرسـتاده شـده بـود          ايران و از آن   

وي حتويل دادم،   خاطر مسايل امنييت نامه را به صحرا      
. وي آن را احتماال براي تشخيص اصالت به پليس داد         

سپس با صحراوي به خانة آردس رفتم، وي من را بـه            
معريف آرد آه براي شوهرش     " دوست ايراني "خامن آردس   

خامن آردس خيلي هيجـان زده      . بسيار آوشش منوده است   
من . و نا آرام بود ويل براي زمحامت از من تشكر آرد          

 .براي اين آار سفرهايي به آملان آردمبعدا 
 
ها در سوايس مـذاآراتي بـه         به موازات اين فعاليت    -

آمريكايي در لبنان بـا مناينـدگان    هاي خاطر گروگان
ريــيس هيــأت آمريكــا در . دولــت آمريكــا داشــتم

 . بودBill Eliscueآو  مذاآرات سرهنگ بيل اليس
 
ريي اتبـاع   گـ   در مهني دوره جمددا در رابطه با گروگان        -

فرانسه در لبنـان بـا دومـا وزيـر امـور خارجـة              
 .اش در پاريس مالقات داشتم فرانسه در خانه

 
آارتر ريـيس مجهـور    هاي  باالخره در تالش1988از اوت  -

بـه امـالا    ( Rebhamسابق آمريكا بـراي آزادي رهبـام   
ــدارم ــان ن ــران ) اطمين ــايي در اي ــداني آمريك زن

ه از آارتر به مخيين و      ابتدا دو نام  . مشارآت داشتم 
رفسنجاني حتويل دادم آه به آن ايراد گرفته شد آه          

مطبوعـات نيـز از     . به اندازه آايف حمرتمانه نيستند    
به اين جهت آـارتر توسـط       . اين دو نامه خرب دادند    
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من نامة سومي براي رفسنجاني فرستاد آه از آن در          
مطبوعات خربي چاپ نشد و من آن را در زمـان ورودم            

حدود چهـارده   .  مهراه داشتم  1988هتران در نوامرب    به  
. روز قبل از آن با آارتر در آتالنتا مالقات داشتم         

پس از آن دستگري شدم و تا زمان فـرارم از ايـران             
 .سفري به خارج نكردم

 
 :سوال

چه آسي بـه مشـا مأموريـت داد در بـارة مسـالة آـردس               
 مذاآره آنيد؟

 
 :جواب

 ريـيس خـود در آن زمـان          از سـوي هـامشي     1987در مارس   
اروپـايي در لبنـان    هاي مأموريت آلي يافتم به گروگان

ها بدون اين آه من آـاري آـنم           بعد آمريكايي . بپردازم
در زوريخ با من ارتباط برقـرار آردنـد تـا بـه آـار              

 .آمريكايي نيز بپردازم هاي گروگان
 

 :سوال
 هامشي دقيقا به مشا چه مأمورييت داد؟

 
 :جواب

اجنــام مــذاآرات جهــت حــل مســالة : " بــوددقيقــا ايــن
 ".اروپايي در چارچوب حفظ منافع ايران هاي گروگان

 
 :سوال

 آمد را آي تأمني آرد؟ خمارجي آه پيش مي
 

 :جواب
 .واواك

 
 :سوال

در سفر به اشتوتگارت سعيد امامي بر حسب تصادف مهـراه          
 مشا بود يا در مذاآرات دخالت داشت؟

 
 :جواب

متعدد ديگر در اين امـر   هاي  مالقاتاو در اين مالقات و
او در واقـع مهـان      . و امور ديگر مستقيم دخالـت داشـت       
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امــامي اســت آــه مــن قــبال در بــازجويي اول خــود در  
 .نام بردم25 9 در صفحة 25/09/1996
 

 :سوال
 مشا و امامي چه نوع پاسپورتي مهراه داشتيد؟

 
 :جواب

ت عادي در زمان ورود به آملان در اشتوتگارت من پاسپور        
بــه هــر حــال در آن زمــان  . بــا نــام خــودم داشــتم 

آردم، به خصـوص وقـيت    خود را معموال عوض مي هاي پاسپورت
مهر ورود معني و يا يادداشت توضيحي سـفرهاي مـأمورييت           

امـامي  . قبلي پاسپورمت، براي سفر بعدي نامناسـب بـود        
عالوه بـر پاسـپورت عاــدي يـك پاســپورت ديپلماتيـك             

چــنني   عكــس و هــم4فتوآپـــي پيوســـت از روي . داشـــت
 پاسـپورت 

 .دهم ديپلماتيك امامي را تشخيص مي
 

 :سوال
 آرد؟ اصوال چرا امامي مشا را مهراهي مي

 
 :جواب

از يك طرف اين يك اصل عام است آه چنني مـذاآراتي تـا           
از طـرف ديگـر امـامي       . حد امكان دو نفره اجنام گرينـد      

 .مورد اعتماد زياد پاسداران بود
 
 :والس

شود آه     دوسية ايران چنني برداشت مي     4از مجلة اول مشارة     
مشـا  " عالقـه شخصـي   "هـا     فعاليت مشا در رابطه با گروگان     

در ايـن   . بوده و ربطي به مأموريت دوليت نداشـته اسـت         
 گوييد؟ باره چه مي

 
 :جواب

مـن در آن زمـان عضـو واواك بـودم،           . اين درست نيسـت   
جا حقـوق دريافـت     از آن  دادم و   مأموريت آن را اجنام مي    

 .آردم مي
 

                                                                 
 171 صفحة ⇐ 25
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 15:00 تا 14:50اسرتاحت از ساعت 
 
 

 :سوال
در رابطه با آارتان در دستگاه دوليت آيا مشا در جلسات         

 آرديد؟  در ايران شرآت مي رمسي يا مراسم
 

 :جواب
 من در قبل و بعد از دستگريمي بارها در جلسات و مراسم

 :دهم ها مي از آنرمسي شرآت آردم آه در زير شرح آوتاهي 
 در مالقات يك هيأت از جملس       1986احتماال در تابستان     -

من . آملان به سر پرسيت نايب رييس جملس با رفسنجاني        
در آن زمان منايندة وزارت امور خارجه بودم و چون          

 .آردم گفتگو به فرانسه بود ترمجه نيز مي
 
 در مالقات معاونني وزير امـور خارجـة         1986مهان سال    -

 .اآستان و چني در هترانپ
 
استقبال از يك هيأت دوليت آملان در زمينـه مسـايل            -

 .اقتصادي در سفارت آملان در هتران
 
 در ميهماني سفري فرانسه به مناسـبت        14/07/1986در   -

روز ملي فرانسه به عنوان عضو وزارت امور خارجـه          
نام خـود را در دفـرت ميهمانـان ثبـت           . شرآت آردم 

 .آردم
 
 وزير امور خارجـة سـابق آـه         Genscherالقات گنشر   در م  -

شخصا از سوي دفرت وزير امور خارجـة ايـران بـدون            
توجه به مشكالت بني وزارت امور خارجه و واواك آـه           

 .قبال شرح دادم دعوت شدم
 
به عنوان منايندة وزارت امور خارجة ايران، سفراي         -

آملان، بلژيك و فرانسه در ايران را در رابطه بـا           
مربوط به جنگ ايـران و       (598طعنامة سازمان ملل    ق

در ساختمان وزارختانـه پـذيرفتم و برخـورد         ) عراق
 .رمسي ايران به اين قطعنامه را توضيح دادم

 



 م جنايتكارسيست

 
 

229  

 به دعوت سفارت روماني در جشن روز ملي         1994اوايل   -
 .روماني در سفارت شرآت آردم

 
تان  رييس مجهور گرجسـ    Schewardnaseدر ديدار شواردنازه     -

 از ســوي 1993در آــاخ رياســت مجهــوري در تابســتان 
 .ايران در گفتگوها شرآت آردم

 
 
 آقـاي   1992به ابتكار وزارت نفـت ايـران در سـال            -

" Mabanaftمابا نفت   "املللي     مدير شرآت بني   Schreiber  شرايرب
را به هتران دعوت آردم و مهراه غين فرد معاون وزير           

مربوطـه بـا وي گفتگـو       در امور نفيت در وزارختانه      
من او را به خانـة شخصـي خـود نيـز دعـوت              . آردم

جا واعظي معاون وزير امـور خارجـه و           آردم، در آن  
آقـاي  . مهچنني ديگر افراد باالي دوليت حضور داشـتند       

 .شرايرب آارت ويزيت من و آنان را دريافت آرد
 

اظهارات شـاهد تـا سـاعت       . 15:40بازجويي قطع در ساعت     
در . رير شده بودند براي وي دوباره ترمجه شد        آه حت  15:00

 حترير شـد    15:40 تا   15:00مهني زمان، اظهارات وي از ساعت       
 .و بعد براي شاهد دوباره ترمجه گرديد

 
 ترمجة دوبـارة بـازجويي حتريـر شـده پايـان            18:00ساعت  
: شاهد توضـيح داد   . بازجويي براي امروز قطع شد    . يافت

مـن امكـان    . وتكل خوانده شد  براي من ترمجة جمدد متام پر     
داشتم نكات تكميلي و تصحيحي را متذآر شوم و هـر جـا           

ايـن را بـا     . ضرورت داشت به اين آـار مبـادرت منـودم         
 .آنم امضاي خود تأييد مي

 
               ابوالقاسم مصباحي امضأ

 هوفمن، آميسر ارشدپليس امضأ
    يوست، دادستان عايل در ديوان عايل آشور  امضأ     

 فان ترك،  امضأ
                        امضأMalberg مالربگ 

 زماخنان، براي درسيت ترمجه   امضأ



 

 

 
 
 

 1996 دسامرب 13 منت بازجويي -ب
 
 

ــد    ــباحي متول ــم مص ــاهد ابوالقاس ــازجويي ش ــة ب ادام
 در  13/12/96 در   12/12/96 در هتران به تـاريخ       17/12/1957

 .AZ در ديوان عايل آشور هامي در حتقيقات دادستان عايل مكن

:2Bjs 295/95-8: 
 

 يوست دادستان عايل در ديوان عايل آشور :حاضران
فان ترك آميسر ارشد پليس؛ هوفمن آميسر ارشد        

 هامي  مكنBKA   پليس؛ هر دو مأمور بازجوي 
 آقاي زماخنان از برلن مرتجم  

 
به شاهد جمددا حقوق و وظايفش به خصوص گفنت حقيقت تذآر         

 : شد و او سپس اظهار داشتداده
  09:45: شروع بازجويي

 
 :ابتدا يك سوال تكميلي در بارة بازجويي قبل

 

  چه پست و مقامي داشت؟1988سعيد امامي در 
 

 :جواب
يعين زير دست معـاون وزيـر در       . او مدير آل واواك بود    

واسطة او حممـد      رييس بي . آرد  آار مي " امور خارجي "حوزه  
 .مان ريشهري وزير بوددر آن ز. هامشي بود

 
 :سوال

جتاري مشا آغاز شـد و موضـوع ايـن     هاي چه زماني فعاليت
 ها چه بود؟ فعاليت

 
 :جواب

در . اين آمي پيچيده اسـت و احتيـاج بـه توضـيح دارد            
 در داخـل و     1987خـود در مـارس      " ديپلماسي خمفي "شروع  

. خارج از آشور احتياج به يك پوشش قابل قبـول داشـتم          
مطابق پراتيك جاري بـا موافقـت هـامشي در         به اين جهت    
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را تأسيس  ) نور ماه ( شرآت جتاري مهتاب     1987اوايل سال   
آردم آه شكل يك شرآت با مساوليت حمدود را داشـت و در          

در واقـع  . ظاهر من و دو فرزند ارشدم صـاحب آن بـودمي          
 دالر  000،200زيـرا متـام     . شرآت متعلـق بـه واواك بـود       

نقدا به من داد و من يك رسـيد      سرماية اوليه را هامشي     
بدون تاريخ امضأ آردم آه بر اساس آن من فـروش شـرآت           
. به واواك و دريافت مبلغ فروش را تأييد آـرده بـودم          
 5براي تضمني سرماية اوليه پنج چك هر آدام بـه مبلـغ             

 دالر حتويــل 000،250ميليــون تومــان در جممــوع بــه ارزش 
 .دادم

 
ريال است اما در استفادة     پول رايج ايران    : تذآر مرتجم 

 . ريال است10شود آه برابر  روزمره تومان گفته مي
 

 ابتدا مهان طور آه در ايران معمول      -از سرمايه اوليه    
 5 اتومبيل سواري رنو     60 از بنياد نبوت     -و ضروري است  

. شوند خريداري آـردم    آه در ايران با امتياز ساخته مي      
بيل از اين مـدل و       اتوم 200سهمية اين بنياد در جمموع      

قيمت فـروش   .  تومان است  000،65قيمت هر يك براي بنياد      
 . تومان بود000،400به من 

چنني معامالتي در ايـران بـراي تـأمني بودجـة بنيادهـا             
من يك قرارداد با يـك شـخص حقيقـي بـراي            . معمول است 

 اتومبيل سفارشي امضأ آردم آه قيمت هـر آـدام           5فروش  
 . تومان بود000،415

 
 اجنام معامله اما مشكاالتي پديد آمد، زيـرا موسـوي           در

هـا     دستگري شد؛ اتومبيـل    1987قمي رييس بنياد در اآترب      
آه تا اين زمان هنـوز حتويـل داده نشـده بودنـد و در             

 .جريان دادگاه موسوي قمي مصادره شدند
در يك دعواي حقوقي طوالني در چندين دادگاه آه سراجنام         

 اتومبيـل را  60 امتياز دريافت  خامته يافت، من   1993در  
به دست آوردم، اما از آن استفاده نكردم، زيـرا بعـد           

يـي بـه مهكـاري بـا           ديگر عالقه  1988از دستگريي در سال     
اين امتياز را بـراي اجـرا بـه واواك          . واواك نداشتم 

 .منتقل آردم
 

 :در جواب
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هـا پـويل دريافـت       من به هيچ وجه از خريداران اتومبيل      
 .نكردم

 
 :جواب سوالدر 

 دالر سرمايه اوليه آه من در دست        00،200تفاوت قيمت بني    
 دالر قيمت خريد را من بايـد در زمـان           000،240داشتم و   

 1987آردم آه اواخر پـاييز        ها پرداخت مي    حتويل اتومبيل 
 دالر را بـه     000،200مـن شخصـا     . در نظر گرفته شده بود    

به بنياد تومان تبديل آردم و در زمان امضاي قرارداد         
 .پرداخت آردم

 
 :در جواب سوال

 اتومبيـل بيـوك سـاخت       15در معاملة اتومبيل ديگـري،      
اين معامله بدون هيچ مشكلي اجنـام       . ايران شرآت داشتم  

 .گرفت
يي اجنـام نـدادم، از آن        با اتومبيل پيكان هيچ معامله    

مامن حيت حاال آه   روي اين حرف مي   . نه خريدم و نه فروختم    
 . به فارسي خوانده شد6ن متام پارگراف از دوسية ايرا

 
ام  من آماده . بازجويي به علت آمبود وقت بايد قطع شود       

 .در يك وقت ديگر در بارة حمتواي دوسيه صحبت آنم
. طور آامل دوباره ترمجه شـد      اظهارات امروز من برامي به    

من امكان تصحيح و تكميل داشتم و هر جا الزم بود ايـن          
 .آار را اجنام دادم

 

 12:20ساعت : پايان بازجويي
 

 ابوالقاسم مصباحي امضأ
 

  يوست دادستان عايل در ديوان عايل آشور آملان امضأ
 

 فان ترك آميسر ارشد پليس امضأ
 

 هوفمن آميسر ارشد پليس امضأ
 

 زماخنان، براي درسيت ترمجه امضأ



 

 

 

 1996 دسامرب 14 منت بازجويي -پ
 
 

ــب  ــم مص ــاهد ابوالقاس ــازجويي ش ــة ب ــد ادام احي متول
ــاريخ 17/12/1957 ــران درت  14/12/96 در 12/12/96-13 در هت

هامي در حتقيقـات دادسـتان عـايل در ديـوان عـايل              در مكن 
 :AZ. :2Bjs 295/95-8آشور

 
 يوست، دادستان عايل در ديوان عايل آشور :حاضرين

فان ترك آميسر ارشد پليس؛ هوفمن آميسر ارشد        
 هامي مكن  BKA   پليس؛ هر دو مأمور بازجوي 

 آقاي زماخنان از برلن مرتجم  
 

به شاهد جمددا حقوق و وظايفش به خصوص گفنت حقيقت تذآر         
 :داده شد و او سپس اظهار داشت

 
  09:00: شروع بازجويي

 
 

قبل از اينكه به اهتامات از سوي ايران بپردازمي از مشا         
 .آنم در بارة چند نام، فرد و عكس صحبت آنيد خواهش مي

 
آـنم   خوامن، از مشـا خـواهش مـي        من چند نام را مي     ابتدا

توانيد  ها چيزي مي  توضيح دهيد آه آيا در بارة اين نام       
 .بگوييد

 
ناصر حسيين، اآرب خوشكوش، اآرب رضـايي و آومـا سينيسـي            

Cuma CINICI. 
 

 :جواب
 .شناسم مني نام آخري، سينيسي را

 او مـأمور  . شناسـم   يك ناصر حسيين از سپاه پاسداران مي      
فـو   اي بود و آمربنـد قرمـز و سـياه آونـگ            حمافظ خامنه 

اي رييس مجهور بود حسـيين ريـيس گـارد            وقيت خامنه . داشت
حمافظ او و مشغول حتقيق در بـارة يـك هواپيمـا ربـايي             

آمـي قبـل از خـروج مـن از ايـران او فرمانـدة               . بود
او نسبت به ايرانيان    . قرارگاه امام علي در هتران بود     
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تر بـه      ساله، ورزيده و جوان    40 تا   38د  بلند قد و حدو   
 .برد تر در خارج از آشور به سر مي او بيش. آيد نظر مي

 

 در دفرت آن موقع خنست وزيـر  80 هاي يك خوشكوش را از سال
او . او هم مثل من سپس به واواك منتقـل شـد         . شناسم  مي

در قسمت امنييت آه رابطة نزديك با قـوة قضـاييه دارد           
رييس اين قسمت دادسـتان امنيـت      . آند  يآرد يا م    آار مي 

او . باشـد  مريحممدي است آه در عني حال معاون فالحيان مـي         
 سـاله اسـت و صـورت        40آمي بلندتر از من است، حـدود        

 .درازي دارد
 

من سـه تـا چهـار      . اآرب رضايي در ايران نام راجيي است      
نفر به اين نام را در ارتباط بـا واواك و پاسـداران           

 .شناسم مي
. تر بـا خـارج از آشـور روابـط دارد          ي از آنان بيش   يك

هـاي   حوزه وظايف اصلي او آملان و به خصوص احتادية اجنمن        
ــا    ــه ب ــا و رابط ــران در اروپ ــجويان اي ــالمي دانش اس

. مثال هتيه اسلحه بـود " غري قانوني هاي هاي فعاليت شبكه"
 .تري دارد با ريش شبيه من است هر چند رنگ تريه

 
 :سوال

مسعود صادق نوبري و االمحد احملمود  هاي ي به ناممشا اشخاص
 شناسيد؟ ندال را مي

 
 :جواب

 .شناسم مني نوبري را
ندال از خانواده معروف ابونـدال، لبنـاني و در اصـل            
ليبيايي است و در ايران در منطقة قصر فـريوزه زنـدگي           

او از  . او از آشنايان شـوهر خـواهر مـن اسـت          . آند  مي
.  مرتبه است و حمـافظ شخصـي دارد  نسبتا بلند هاي شخصيت

فرماندة يك قرارگاه آموزشـي سـپاه پاسـداران در درة           
نــدال رابــط ايــران در ســطح . بقــاع در لبنــان اســت

هـامشي    مقـام او در سـطح بـين       . فرماندهان در لبنان است   
زيرا حوزه وظـايفش اجنـام عمليـات مـثال عمليـات            . است

ان فالحيـان   دامن از نزديكـ     مي. تروريسيت در اسراايل است   
 .است
 :سوال
اهلي و وثيق املنصوري چيزي به خـاطر   حممود عنايت هاي نام

 آورند؟ مشا مي
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 :جواب
شناسـم آـه مسـاول      اهلـي را مـي      من شخصي به نام عنايـت     

. پوششي سپاه پاسداران در خارج از آشور اسـت  هاي شرآت
 . ساله است55اين شخص تقريبا 

 
فرمانده يك قرارگاه   املنصوري لبناني است و مهچون ندال       

احـد نيـز    . باشـد   سپاه پاسداران در منطقـة بقـاع مـي        
 ســال پــيش در دفــرت 4 تــا 3او را . شــود خوانــده مــي

او را بايـد    . زند   عربي حرف مي   -فارسي. رفسنجاني ديدم 
. از افراد باال ارزيابي آرد آه اآثرا در اروپـا اسـت          

او به ديگران خود را شيعة عراقي آه از عـراق اخـراج           
 .آند ده معريف ميش
 

 :سوال
نشـان  ) 2 و   1پيوسـت   (اآنون به مشا فتـوآپي  دو عكـس          

 شناسيد؟ اين افراد را مي. شود داده مي
 

 :جواب
.  متعلق به ندال و ديگـري املنصـوري اسـت          1عكس پيوست   

 الف  1تر شوم در پيوست       براي اين آه در شناسايي مطمان     
و را من   چون هر د  .  الف براي هر دو نفر ريش آشيدم       2و  

 هـاي  عالوه بر اين در عكـس . شناسم از ايران با ريش مي
 .ها را به فارسي و التني نوشتم تغيري داده شده نام آن

 
 :سوال

اگر اين دو نفر در حال حاضر در آملان به سر بربند بـه          
 نظر مشا به چه منظوري است؟

 
 :جواب

براي من نشان آن است آه عمليات بزرگي در پيش دارند،         
بـا  . تر بايد مواظب هواپيماها بـود       ود ندال بيش  با وج 

آنم جهت اجراي يك مأموريت قتل در       وجود منصوري فكر مي   
 .جا است اين

آـنم آـه در زمـان شـور دادگـاه احتمـاال              اصوال فكر مي  
 .شود تا بر دادگاه تأثري گذاشته شود سؤقصدي اجنام مي

 
 وقيت به من گفته شد چهار نفر نام برده شده در ابتداي        
بازجويي احتماال يك نفر بايد باشند و اين شخص احتماال         
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شود در اين      نشان داده مي   1فردي است آه در عكس پيوست       
 :توامن بگومي باره تنها مي

من سه نفر تشريح شـده در بـاال را بـه عنـوان افـراد              
 متعلق به هيچ آـدام از       1شناسم و عكس پيوست       منفرد مي 

 تصور است آه صاحب عكـس    به هر حال قابل   . باشد  ها مني   آن
 . با مشخصات افراد نام برده مسافرت آند1پيوست 

 
. قطع شـد    براي اسرتاحت  11:10 تا   10:50بازجويي از ساعت    

. در اين فاصله اظهارات شاهد تا آن ساعت حتريـر شـدند          
 توسط مرتجم بـراي وي دوبـاره ترمجـه          12:00بعد تا ساعت    

 .شد
 

 . بازجويي ادامه يافت12:50پس از اسرتاحت هنار در ساعت 
 

به من اطالع داده شد آه در ادامة بـازجويي جمـددا بـه            
 .شود اهتامات ايران عليه من پرداخته مي

 

 صـفحة   13/12/1996براي تكميل و توضيح اظهارات خود در        
شد و قيمـت       مي 5 اتومبيل رنو    60 آه مربوط به خريد      226

  تومان بـود و آـل قيمـت خريـد          000،400هر يك بالغ بر     
ــك دالر  000،240 ــان ي ــومي در آن زم ــد بگ ــود، باي  دالر ب

 . تومان بود100تقريبا 
 

 از ترمجـة    3ص   (5حاال براي من از دوسية ايـران مشـارة          
خوانـده  ) آالهربداري در ذوب آهن اصـفهان     (اهتام  ) آملاني

 .شود مي
 

بعد از دوران زنـدان و      . اين موضوع نسبتا پيچيده است    
توصية بازجومي آه روي پرونده   حتت نظر بودن در خانه با       

آرد با شرآت ايران توسـعه متـاس گـرفتم آـه            من آار مي  
مديران آن حممد هامشي و امحد موسوي خراساني بودنـد آـه           

اين شرآت در واقـع  . ها نام برده شد     پيش از اين از آن    
يك جمموعه شرآت بود آه از مجله شرآت جتـاري پـرديس آرا           

 آـار   1990 حدود ژانوية    جا از   در آن . به آن تعلق داشت   
مهان طور آه با هامشي قرار گذاشته بودم من در        . آردم  مي
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 در صد سهم    49 در صد و او      51دادم    معامالتي آه اجنام مي   
 500براي مثـال، يكـي از ايـن معـامالت واردات            . داشت

هـا در   دستگاه تلويزيون از دوبي به ايران و فـروش آن         
 Barry COOKاري آـوك  در آارهاي جتـاري بـا بـ   . جا بود اين

انگليسي آشنا شدم آه با توجه به روابط متعـدد جتـارمي           
او در آن زمان بـه دنبـال       . به من پيشنهاد مهكاري داد    

يك منايندة فعال براي شرآت ميتاگ بود آـه هشـت شـرآت            
من بايـد  . ديگر از مجله شرآت هوور متعلق به آن بودند        

ايـن را  . تمگرف  منايندگي اين شرآت آخري را به عهده مي       
براي حممد هامشي تعريف آردم با اين قصد آه او در هتيـه          
. سرمايه آمك آند، زيرا من به اندازة آايف پول نداشتم        

املللي آفتاب را تأسيس   با او و دو آشناي ديگر شرآت بني       
. بـود % 30و دو آشناي ديگر با هم       % 70آردم آه سهم من   

بـه ايـن    . شريك پنـهاني بـود    % 49در سهم من هامشي با      
 .ترتيب آفتاب منايندگي هوور را به عهده گرفت

 

.  عدد جارو برقـي بـود      1000اولني معامله دريافت حدود     
 .اين معامله بدون مشكل اجنام گرفت

 
از طريق برادر هامشي به نام جمتيب آـه معـاون ذوب آهـن            
اصفهان و قبل از آن آارمند سفارت ايران در رياض بود         

تعـاوني مصـرف ذوب آهـن آـه        بني شرآت آفتـاب و شـرآت        
آارآنانش تشكيل داده بودنـد رابطـة جتـاري بـر قـرار             

نـام داشـت آـه بـا او         مدير اين شرآت رفيعـي      . گرديد
 عدد جـاروبرقي از شـرآت هـوور را          3270قرارداد حتويل   

به خواست او و جمتيب هامشي بـه قيمـت بـه اصـطالح             . بستم
بايـد  ) ر دال 100تقريبا  ( تومان   15300دوستانه دستگاهي   

اين قيمت عمال قيمت متـام شـده بـراي         . شد  حتويل داده مي  
تـر   هاي بزرگ  خودمان بود اما بايد راه را براي معامله       

 .آرد باز مي
بعد از آن آه جمتيب هامشي خـربدار شـد آفتـاب در جاهـاي             

هاي خيلي خـوبي اجنـام داده چانـه زد آـه             ديگر معامله 
 قرارداد چنني هم     پايني بياورمي آه در    13500قيمت را تا    

هـا را بـه قيمـت دسـتگاهي         شـد آن    طور معمول مي    به. شد
 . تومان در بازار فروخت20000

 
شود آه چرا حممـد هـامشي بـه عنـوان          وقيت از من سوال مي    

بايـد  . شريك پنهاني اين معامله نامناسب را قبول آرد       
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بگومي آه هر دو برادر ظاهرا قصد داشتند با ايـن آـار           
اين ضرر را من و   .  حتت تأثري قرار دهند    وزارت صنايع را  
 .آردمي تا در معامالت بعدي جربان شوند او بايد حتمل مي

 
با توجـه به اين شرايط من از شرآت تعاوني خواستم آه         

=  ميليون تومـان     47(هاي سفارش شده      هزينةخريد دستگاه 
بنا بر قـرارداد مـن      . را پيش پرداخت آند   ) 3500×13500

امـا  . آـردم   به شرآت هوور منتقل مـي      بايد اين پول را   
معلوم شد شرآت تعاوني به انـدازه آـايف پـول نـدارد،             
چنان آه من حدود يك مـاه بعـد از بسـنت قـرارداد طـي              

درست روزي  . يي از رفيعي خواستم قرارداد لغو شود        نامه
آه نامه در اصفهان حتويل داده شد منايندة شرآت تعاوني         

يليون تومان به دفرت آفتاب  م5،19در هتران چكي به مبلغ   
من فورا معادل ايـن     . آورد تا لغو قرارداد منتفي شود     

 .مبلغ را به دالر به لندن از طريق بانك منتقل آردم
 عدد جارو   1440در مقابل اين مبلغ بايد در واقع معادل       

اما عمال فقـط يـك آـانتينر پـر،          . شد  برقي فرستاده مي  
بقيـه پـول يعـين      شرآت هـوور    .  عدد حتويل داده شد    1090

 ميليون تومان را بعد از مدتي به دالر بـه مـن             5حدود  
منطقـة آزاد جتـاري   (پس داد آه من با آن از جزيرةآيش         

 جارو برقي بـه قيمـت هـر دسـتگاه           350) در خليج فارس  
 تومــان خريــداري آــردم و بــه تعــاوني اصــفهان 17500

 ).مهان گونه آه قرار گذاشته شده بود(فرستادم 
ايش قيمت دالر در زمان پس گرفنت بقيـه پـول         به علت افز  

 تومـان بـه     4000از هوور ضرر حماسباتي من از دستگاهي        
 . تومان نزول يافت800

 
تـر بـا     بعد از خامتةاين معامله بايد يك معامله بـزرگ        

گرفـت و بـه     شرآت تعاوني ذوب آهن در اصفهان اجنام مـي        
. ردآـ  تصور من در مذاآره باري آوك بايد مرا مهراهي مي        

در متاس با رييس دفرت ايران در لندن براي او يك ويزاي         
ايران هتيه آردم و ما با تعاوني در اصـفهان قـرارداد           

 . ميليون دالر را بستيم6حتويل وسايل خانگي معادل 
جا آه تعاوني اين پول را نداشت پرداخت بايد به         از آن 

 .گرفت تدريج اجنام مي
چـك  "فهان مـن يـك     پس از خامتة مقدمات معاملـه در اصـ        

 ميليون دالر حتويل دادم و در مقابل از         1معادل  " ضمانيت
منايندگي تعاوني در هتران يك چك به مهان مبلغ گرفتم آه         



 م جنايتكارسيست

 
 

239  

ــدن    ــوور در لن ــراي ه ــه دالر ب ــد ب ــادل آن را باي مع
جا معلوم شد آه چك حمـل نـدارد يـا           در اين . فرستادم  مي

ك چك جديد  در نتيجه ي  . حداقل به اندازه آايف حمل ندارد     
 دالر صادر گرديد آه مـن فـوري بـه لنـدن        750000معادل  
از سـوي تعـاوني رفيعـي و اصـغري و مسـاول             . فرستادم

 .منايندگي هتران در اين جريان حضور داشتند
 

" چـك ضـمانيت  "در پاسخ سوال در بارة معين و مقصـود از          
مطرح شده از سوي من و به عـالوه ايـن سـوال آـه چـرا              

تـوامن توضـيح زيـر را       سيد نـدادم مـي    طور ساده يك ر     به
 :بدهم

بنا بر فهم ايراني،رسيد فقط يك مدرك مربوط به حقـوق          
در حايل آه چك از آيفيت هبرتي برخوردار اسـت         . مدني است 

به عالوه چـك داراي   . شود  و در حوزه حقوق جنحه مطرح مي      
توضيحي در بارة هدف پرداخت است و بـه تنـهايي قابـل            

ه فقط براي ضمانت سـفارش آننـدة        اين مه . نقد شدن نيست  
 .آاالها است وقيت آه تاجر پول خريد را باال بكشد

 
هوور رسيدن پول را با فرستادن فاآس به شرآت تعـاوني          

من به مبلغ معادل يك ميليـون       " چك ضمانيت . "تأييد آرد 
جـا   دالر براي اجنام بقية معامله بـا تعـاوني مصـرف آن           

تــر از مبلــغ  ر بـيش  دال250000مانـد،اگر چــه مبلــغ آن  
 .دريافت شده بود

 
" چـك ضـمانيت  "توامن بگومي آه     در پاسخ سوال مطرح شده مي     

 .تنها يك چك با اين مبلغ بود
 

 1991 مدير فروش ميتاگ در طول سال        RICHARDSONريچاردسون  
منايندگي متام هشت شرآت ميتاگ را به من پيشنهاد آرد و         

طور رمسي     به 1991ترب  املللي در اآ    من بايد در منايشگاه بني    
در ايـن موقعيـت بايـد       . آـردم   ميتاگ را مناينـدگي مـي     

 .شد قرارداد مناسيب با ميتاگ امضأ مي
از اين موضوع حممد هامشي مطلع شد و به من مشكالت سابقم         
خمصوصا زندان را گوشزد آرد و توضيح داد در ايـن سـطح           

من بايد پيشنهاد منايندگي را بـه او        . نبايد فعال شوم  
 . برادرش واگذار آنمو

اين را من رد آردم، به اين جهت جمتيب هتديد آرد آه بـا          
من آاري خواهد آرد آه در ايران ديگر اصال امكان اجنام         

 .يي نداشته باشم هيچ معامله
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. ريچاردسون و باري آوك براي منايشگاه به هتران آمدنـد         
جا يك غرفةبزرگ داشتم و تنها آسي بـودم آـه          من در آن  

هاي آمريكايي با عالمت آمريكا داشـت، در حـايل آـه            آاال
" سـاخت ژاپـن   "يا  " ساخت آانادا "معموال اين آاالها با     

با حكم دادستاني انقالب غرفه مـن       . شدند  عالمت گذاري مي  
پس از دو روز با اين عنوان آه من اصـال حـق مناينـدگي            

 .هوور را ندارم بسته شد
منايندة سابق هـوور  شاهي    در اين ميان جمتيب هامشي از حسن      

 تأييديه گرفت آه مـن مناينـدة هـوور         - بر خالف حقيقت   -
عليه بسنت غرفه، من و وآيلم با موفقيت اقـدام          . نيستم

 .آردمي چنان آه پس از دو روز غرفه دوباره باز شد
 

آار من در غرفه چنان موفق بود آه جملة شرآت ميتاگ در         
در صـفحة  * .ماه بعد اين را موآدا با ستايش اعالم آرد        
املللـي هتـران    اول يك عكس از غرفه من در منايشـگاه بـني          

شرآت "شود  طور آه در عكس ديده مي       تابلو غرفه مهان  . بود
قابـل  " املللي آفتاب تنها منايندة ميتـاگ در ايـران          بني

در عكس منشي من بـا روسـري اسـالمي جلـو            . خواندن بود 
 27.*شود غرفه ديده مي

باري آوك به دعـوت تعـاوني      در اين زمان ريچاردسون و      
مصرف ذوب آهن بدون من به اصفهان رفتند و از مجله بـا          

اين دو بـه ريچاردسـون و       . برادران هامشي ديدار آردند   
باري آوك پيشنهاد آردند آه منايندگي منحصـر بـه فـرد            

% 51. ميتاگ را به يك شرآت آه تأسيس خواهد شد بدهنـد          
بـه يكـي    % 49و  سهم اين شرآت متعلق به برادران هامشي        

 TAKADOاز سهام داران تعاوني مصـرف بـه نـام تاآـادو             
 .خواهد بود

به ريچاردسون و باري آوك منـافع فـراوان در معـامالت            
ريچاردسون آن طور آه بعـدا بـرامي گفـت          . قول داده شد  

اما جمـتيب بـا ايـن خـط و        . پيشنهاد را به شدت رد آرد     
در جتـارت  نشان او را حتت فشار قرار داد آه در ايـران          

پوششـي واواك   هـاي  توان بـا مهكـاري بـا شـرآت     تنها مي
مصباحي دستش از مهه چيز آوتاه شده و       . موفقيت آسب آرد  

اگر ريچاردسون اين پيشنهاد را نپذيرد بايـد معـامالت          
 .با ايران را فراموش آند

بعد از اين ريچاردسون عصباني شد و هامشي را از اطاقش         
بعـد او و آـوك بـه اهتـام         آمـي   . در هتل بريون انداخت   

                                                                 
 . بني دو ستاره از تصحيح پايان بازجوييمجلة 27



 م جنايتكارسيست

 
 

241  

شـرط آزادي او    . جاسوسي براي چهار ساعت بازداشت شدند     
را يك توضيح آتيب گذاشتند آه در آن تاآيد شـده باشـد           

ريچاردسون بعدا بـرامي    . آه مصباحي منايندة ميتاگ نيست    
تعريف آرد آگاهانه حمتـواي توضـيح را ناروشـن انشـاا            

دي وجـود    بـني ميتـاگ و مصـباحي قـراردا         هنوزآرده آه   
در حني اقامـت    . ام  من خودم اين توضيح را نديده     . ندارد

گذاري زياد خـود     ريچاردسون در ايران با او از سرمايه      
و مهچنني عواقـب  )  دالر530000حدود  (در چهارچوب منايشگاه    

حقوقي ممكن در صورت عـدم وجـود امتيـاز ميتـاگ صـحبت              
 من از او خواستم يك توضيح بنويسد آه بنـا بـر          . آردم

ام و  آن من به عنوان منايندة بر حق ميتـاگ عمـل آـرده           
او با . آه آرده بودم را طلب آردم هايي مهچنني جربان خرج

ها موافق بـود و فـوري يـك توضـيح آـتيب در بـارة                اين
. پرداخت جربان خسارت در پي نيآمـد      . امتياز به من داد   

امـا تنـها   . گرفـت   اين جربان بايد به شكل آاال اجنام مي       
 دالر پرداخت شد و بقيه 140000 يا 120000از آن يعين خبشي 

 .بعدا با بسته شدن شرآت منتفي گرديد
 

براي اين  . ريچاردسون ايران را ترك آرد اما آوك ماند       
يـي بـا    آه او را حتت تأثري روابط خود قرار دهم، جلسـه         

او . هاي خمتلف باالي حكوميت ترتيب دادم      حضور او و شخصيت   
ريچاردسـون  بـه آـوك       . ن تعريف آرد  هم براي ريچاردسو  

پيشنهاد آرد به ظاهر منايندگي هوور را بگريد ويل من در         
اين . اصل اين آار را اجنام دهم تا مسايل فراموش شوند        

 .چنني نيز شد
 

براي گسرتش فعاليت اقتصادي خود با آـوك توافـق آـردم            
 :آيد اجنام شوند معامالت آينده آن گونه آه در زير مي

 آاال از شرآت هوور تا مبلغ يك ميليون دالر را        او حتويل 
براي من ممكن آند و ترتيب باز آـردن يـك حسـاب جـاري             

براي ضـمانت   . اعتباري به اين مبلغ را نزد هوور بدهد       
پـس از   .  ميليون به او بدهم    1من پنج چك مجعا به مبلغ       
فـروختم و بعـد از     هـا را مـي      حتويل آاالها من بايـد آن     

اين معامله بايـد   . دادم  را به او مي   برداشت سود بقيه    
بايد در پاسخ سـوال    . گرفت  حتت نام شرآت آفتاب اجنام مي     

بگومي آه من سعي آردم هامشي، شريك پنـهان خـود را بـا            
 .پرداخت خسارت از شرآت بريون آنم
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آوك بعد از اين به لندن بازگشت و من آمي بعد از سوي         
تعـاوني مصـرف    دادستاني اصفهان به اهتام آالهربداري از       

 . ميليون دالر بازداشت شدم1اصفهان به مبلغ 
يي است تـا امـروز       اين اهتام آالهربداري براي چه معامله     

من به زندان فرستاده شـدم امـا        . برامي روشن نشده است   
قبل از آن منسوبان به خصوص انصاري شـوهر خـواهرم را           
بسيج آردم؛ او در گفتگو با دادستان آل اصفهان موفـق          

 ميليـون تومـان     20رتيب آزادي من را بـا ضـمانت         شد ت 
 .بدهد، خانة پدرم وثيقة اين ضمانت شد

 
سه روز پس از آزادي متوجه شدم روزنامه سالم يك مقاله         
در صفحة اول منتشر آرده است و در آن از دسـتگريي مـن           
به عنـوان مناينـدة شـرآت آمريكـايي هـوور بـه خـاطر               

پـس از   .  داده اسـت   آالهربداري از تعاوني اصفهان گزارش    
اين تصميم گرفتم شرآت آفتاب را منحل آـنم و از آـوك           

او ايـن   . خواهش آردم براي اين آار به ايـران بيايـد         
آار را آرد ويل اسناد الزم را با خود نداشـت و توضـيح           

دامن وضـع   من خوب مـي . اند  ها را از او گرفته      داد آه آن  
يـل داده  پنج فقره چكي آه به او حتو      . آشورم چگونه است  

 .بودم در تعاوني مصرف در اصفهان است
توسط رجااي جانشينم در ميتاگ سعي آـردم از آـوك يـك            

هـا را از او    توضيح آتيب بگريم آه اسناد بـه خصـوص چـك          
ايـن آوشـش   . هـا را بـه مـن پـس دهـد           اند يا آن    گرفته

مهچنني آوشش چند سالة من براي ايـن آـه         . نتيجه ماند   بي
هان اين موضـوع را روشـن آنـد        يك دادگاه مدني در اصف    

 .نتيجه ماند بي
از شكايت از جمتيب هامشي، روزنامه سالم و تعـاوني مصـرف           

از دفــرت . بــه توصــيه شــوهر خــواهرم صــرف نظــر آــردم
حسابداري تعاوني مصرف يك نوشته برامي فرستاده شد آـه          

 ميليـون   5،3آرد به مـن بابـت حتويـل آاالهـا             تأييد مي 
 .تومان بدهكار است

 
توامن  پاسخ سوال آه چه بر سر پنج چك مذآور آمد، مي       در  

بگومي تا زماني آه در ايران بـودم بـه اجـرا گذاشـته             
اين آار ساده هم نيست زيـرا هنـوز آامـل پـر             . نشدند
هـا    آن اند، يعين هنوز بايد تكميل شوند مثال تاريخ         نشده

 .درج شود
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با توضيحي آه به من داده شد، در مقابل اين تصور آـه          
وجود بياورد، بايد شرح دهم    هاي من به    تواند از گفته    يم

هاي ديگر خيلي موفـق     آه مهكاري آفتاب با ميتاگ و شرآت      
 .و پر سود بود

 .من تنها مشكالت را تشريح آردم
 

 براي حتريـر اظهـارات از سـاعت         16:15بازجويي در ساعت    
هر صفحه پـس از چـاپ بالفاصـله دوبـاره           .  قطع شد  12:50

 .ترمجه شد
 

مـن  . طور آامل از آملاني ترمجه شد      اظهارات امروز من به   
امكان داشتم نوشته را تصحيح و يا تكميل آنم و جـايي          

 .آه الزم بود اين آار را آردم
را *  در قسـميت آـه عالمـت         7هاي صفحة     به خصوص در گفته   

 :خواهم مجلة زير اضافه شود گذاشتم مي
املللـي   ه بنيدر صفحة اول يك عكس از غرفه من در منايشگا        

شـود   طور آه در عكس ديده مي      تابلو غرفه مهان  . هتران بود 
" املللي آفتاب تنها منايندة ميتـاگ در ايـران          شرآت بني "

در عكس منشي من بـا روسـري اسـالمي          . قابل خواندن بود  
 .شود جلو غرفه ديده مي

 

 19:00پايان بازجويي ساعت 
 

 ابوالقاسم مصباحي امضأ
 

  در ديوان عايل آشور امضأيوست دادستان عايل 
 

 فان ترك آميسر ارشد پليس  امضأ
 

 هوفمن آميسر ارشد پليس امضأ
 

 زماخنان، براي درسيت ترمجه امضأ
 
 ]پيوست سه فتوآپي سه عكس[
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 1997 ژانوية 15 منت بازجويي -ت
 
 

ــد    ــباحي متول ــم مص ــاهد ابوالقاس ــازجويي ش ــة ب ادام
 در  15/01/97 در   14/01/97 در هتران به تـاريخ       17/12/1957

هــامي در حتقيقــات دادســتان عــايل در ديــوان عــايل  مكــن
 :AZ.:2Bjs 295/95-8آشور

 
 يوست، دادستان عايل در ديوان عايل آشور :حاضرين

فان ترك آميسر ارشد پليس؛ هوفمن آميسر ارشد        
 هامي مكن  BKA   پليس؛ هر دو مأمور بازجوي 

 آقاي زماخنان از برلن مرتجم  
 

ددا حقوق و وظايفش به خصوص گفنت حقيقت تذآر       به شاهد جم  
 :داده شد و او سپس اظهار داشت

 
 08:30ساعت : شروع بازجويي

 
قبل از شروع توضيحات در بارة اهتامات ايران طبق مادة         

مـن حاضـر    . شـود    قانون جزايي به من تذآر داده مـي        55
 .هستم بدون حمدوديت شهادت دهم

 
دارك مايل و جعل اسـناد    ابتدا در بارة اهتام تقلب در م      

 ). ترمجة آملاني4 دوسيه صفحة 5مشارة (
 

 :جواب
من هيچ مدرك مـايل را  . توامن آاري بكنم مني با اين اهتام

معين بود زيرا  آاري يا جعل نكردم، اين آار آامال بي         دست
اگر .  دالر بود750000مبلغ در مهة مدارك قرارداد معادل     

 جعل آردن به آن سادگي   اين اهتام مربوط به يك چك باشد      
زيـرا مبلـغ    . آه دوسيه طرح شده اصال امكان پذير نيست       

تقلـب بايـد نـه تنـها در        . چك نه دالر بلكه ريال است     
اعداد بلكه در مبلغ نوشته شده بـه حـروف نيـز اجنـام             

به عالوه بـراي پرداخـت يـك چـك آـه از سـوي              . گرفت  مي
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وجـه  ادارات دوليت صادر شده، بانك معموال بـه مبلغـي ت          
آند آه در وسط چك با ماشني نوشته و روي آن با نوار          مي

 .چسب پوشيده شده است
 

 :سوال
 1992 و آغـاز     1991دادرسي عليه مشا آه ظاهرا در پايان        

 يي اجناميد؟ شروع شده بود به چه نتيجه
 

 :جواب
. تا موقعي آه من در ايران بودم هيچ اتفاقي نيافتـاد         

. و حمكـوم هـم نشـدم     هيچ دادگاهي عليه من شـروع نشـد         
يادداشت مسدود بودن سندي آه بـراي ضـمانت داده شـد،            

آـه در مالكيـت     ] سند مالكيت " [دفرت مالكيت زمني  "نوعي  
ماند، نه برداشته شد و نه دادسـتان        صاحب زمني باقي مي   

و يا دادگاه آن را به اجرا گذاشت، يعـين خانـه حـراج            
 .نشد
 

 :سوال
شرآت هوور داديـد را  آه ديروز گفتيد به  هايي لطفا چك

 .تشريح آنيد
 

 :جواب
 دالر به حسـاب ارزي مـن   200 000پنج چك هر يك به مبلغ     

ها به نام من صادر     چك. در بانك ملي شعبة بازار بودند     
 برگي بـه زبـان      50ها از يك دفرتچة       اين چك . شده بودند 

هايي در ايران فقط به مشـرتيان         چنني چك . انگليسي بودند 
هوور پ ال ث "زمن صاحب چك را      حدس مي . ودش  معترب داده مي  

HOOVER ZLC "اما اآنـون ديگـر دقيقـا بـه يـاد     . نوشتم 
هـا بـه    مهان طور آه ديروز شرح دادم تسليم چك      . آورم    مني

دنبال بسنت قرارداد با هوور بود، امـا نـه بـراي يـك             
بـه مهـني علـت هـدف        . معامله با مقـدار و مهلـت مشـخص        

 .درج نشده بودها  استفاده و تاريخ در آن
 

رغم ثبـت احتمـايل     توامن تأييد آنم علي     در پاسخ سوال مي   
نام دارندة چك، انتقال آن به ديگري اصوال امكان پذير         
بود و بـودن چـك در دسـت شـخص سـوم حـداقل در ظـاهر                

 .تواند ادعاي مقتضي عليه من بر انگيزد مي
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 دالر بـا  200 000به من فتوآپي پنج چك هر يك با مبلـغ      
 .نشان داده شد) 3پيوست  (427949 تا 427945هاي  همشار

امـا  . ها اصال به معامله با هوور ربطي ندارنـد         اين چك 
هايي هستند آه به هوور داده شدند زيرا        درست مانند آن  

ها در رابطه بـا يـك معاملـه          آن. از مهان دفرتچه هستند   
نفت آه باالخره اجنام نگرفت پر شدند و تا زمـان خـارج           

ز ايران در دفرت حسابداري شرآت مـن بودنـد و         شدن من ا  
هـا   اين چك. اند  جا دزديده يا مصادره شده      آشكارا از آن  

ايـن را از ايـن تشـخيص        . به هيچ بانكي ارائه نشـدند     
هـا زده   آـه بايـد روي آن     " پرداخت نشد "دهم آه مهر      مي

 .شود وجود ندارد
 

 :در جواب سوال
)  ترمجة آملاني  5 صفحة(دوسيه  )  ث 7اهتام به من در مشارة      

ها بـه   هايي آه آپي آن حمل با چك    مبين بر صدور پنج چك بي     
دليلش هم اين   . من نشان داده شدند مطمانا ربطي ندارد      

هــا را بــه بانــك  اســت مهــان طــور آــه تــذآر دادم آن
 به عالوه در بارة اين اهتام آه نقل شد حريف. اند نداده

 .توامن بزمن مني
 

 دوسـية   4 الـف صـفحة      7اهتام   (997390در بارة چك مشارة     
آه آپي فارسي آن نيز به من نشـان داده شـد            ) 4پيوست  

 :بايد بگومي
من يك حساب در اين بانك داشتم، مشاره حساب هـم درسـت           

آند گـواهي عـدم      ابتدا اولني چيزي آه جلب نظر مي      . است
 است يعين زمـاني آـه   18/11/96پرداخت اين چك به تاريخ     

 را ترك آرده و در مقابل دادگـاه      ها بود ايران    من مدت 
خـود چـك هـم بـه تـاريخ          . در برلن شهادت داده بـودم     

 در - در هر حال تا زمـان خـروج مـن     - است و    30/01/96
نـژاد شـريكم در       اين چك به نـام عباسـقلي      . شرآتم بود 

 بـود آـه بعـد از    SAREH Oil Comzanyشرآت آمپاني نفت ساره 
را براي پرداخت به سفرم او را با آتك جمبور آردند آن         

 .بانك بدهد
 

 :توضيح
دهد آه در ترمجة چك و گواهي عدم پرداخت        مرتجم توضيح مي  

اين ترمجـه از   . زاده ذآر شده است     توسط او نام عباسقلي   
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نام . فتوآپي آه سخت قابل خواندن است اجنام گرفته است        
 .نژاد باشد تواند عباسقلي نوشته شده مي

 
جتاري صدور ايـن چـك تنـها      در پاسخ سوال در بارة علت       

 توامن بگومي آه مبلغ چك زياد نيست و در حـال حاضـر   مي
 .يي اين چك صادر شده است دامن در چه رابطه مني

ها در شـرآت بـراي آارهـاي داخلـي صـادر             اين گونه چك  
 :در اين باره توضيح زير را بايد بدهم. شد مي

 .هاي نفـيت بـود     موضوع معامله شرآت ما، نفت و فرآورده      
 آمد آه به موضـوع شـرآت   اگر معامله سود آوري پيش مي

خورد براي مثال پارچه از دوبي، مـن و شـريكم چـنني             مني
دادمي  يي را نه به نام شرآت بلكه شخصي اجنام مـي          معامله

بـراي ضـمانت ايـن     . و هر بار هر آس با سـرمايه خـود         
 .شد به مهان مبلغ داده مي" چك ضمانيت"سهميه به او يك 

 
شود در مناسبات داخلي چه آسـي بـه        ز من سوال مي   وقيت ا 

 :ديگري بدهكار است بايد مطلب زير را بگومي
قبل از خروج از آشور من مقداري زيادي چك بابـت طلـب           

هـا را بـه شـريكم دادم آـه           اين چك . از ديگران داشتم  
اگر او موفق شده باشد اآنون حـدود      . ها را نقد آند     آن

 من بدهكار است و در غري اين         دالر به  000،500 تا   000،400
 . دالر به او بدهكارم000،40 تا 000،20صورت من بني 

 
 :توضيح

 ب  7 ريال در مشارة     284940770مرتجم در بارة چك به مبلغ       
 :دهد آه توضيح مي)  ترمجه5صفحة (

 اسـت و در ترمجـه   997388مشارة چك  در منت دوسيه مهه جـا      
 و گـواهي عـدم     در پيوست يعـين آپـي چـك       . نيز چنني است  

 .باشد  مي997368پرداخت اما مشارة چك 
 

توامن تشخيص دهم آه چك    از گواهي عدم پرداخت اين چك مي      
بـراي پرداخـت بـه      " دفرت مستقل حوزه هنـري    "از مؤسسه   

 در بانك سپه به آدرس خالد اسـتامبويل بـه           97070حساب  
ايـن مؤسسـه متعلـق بـه حـوزه          . بانك تسليم شده اسـت    

بانـك سـپه    .  اسـت  IZO تبليغات اسـالمي     اقتصادي سازمان 
متعلق به ارتش ايران است؛ آدرس ايـن شـعبه بـه نـام             

 .قاتل سادات رييس مجهور مصر نام گذاري شده است
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 :توضيح
دهد آه ترمجة اين قسمت از نوشته فقط به        مرتجم توضيح مي  

زيرا براي وي علت صـدور چـك قـبال         . آمك شاهد ممكن است   
 .ناآشنا بود

 
خود موضوع اضافه آنم آه ما با مؤسسة مـذآور        در بارة   

روابط اقتصادي بسياري داشتيم و حجم معامالت بالغ بـر          
اين مؤسسه در اين اواخر بـه       . شد   ميليارد تومان مي   10

. بدهكار بود)  دالر330000( ميليون تومان 140 تا 130ما 
توامن از نظر دور بدارم آه اين چك در  مني اين امكان را

يك شخص يا مؤسسه ديگر داده شـده و بعـد از         ابتدا به   
حمل  علت بي. آن به دست تسليم آننده به بانك رسيده است        

بودن چك اين بود آه ما رابطة معامالتي با بانـك نـام           
برده را به دليل بد بودن خدمات و نامرتب بودن مـدير          

اما با بانك به توافق رسيدمي آه      . اين شعبه خامته دادمي   
حتويل چك به آن شعبه ما را مطلـع آننـد       ها در صورت      آن

آـنم آـه    من تصور مي  . تا ما اقدام به پرداخت آن آنيم      
حمل بودن آن مستقيم بـه مـا      صاحب چك پس از اطالع از بي      

در اين . مراجعه و مبلغ معادل چك را دريافت آرده است        
از هر . مانند صورت چك و گواهي عدم پرداخت در شرآت مي        

آيـد آـه دادگسـرتي ايـن موضـوع را       مني دو مدرك چنني بر
در ضمن خود مـن هـم اطالعـي ازآـار           . دنبال آرده باشد  

دادگاه در اين مورد ندارم با آن آه سه تا چهار مـاه          
نتيجه براي نقد آردن چك هنوز در شرآت       پس از اقدام بي   

 .بودم
 

بـه روشـين در     )  ترمجـه  5صـفحة   ( دوسيه   8اهتام در مشارة    
در بـازجويي  (تاب است آه قبال     رابطه با تأسيس شرآت مه    

در اين باره چيزي براي     . تصوير آردم ) 1 صفحة   13/12/96
من در آن زمان    . مورد است   اهتام آالهربداري بي  . گفنت نيست 

هــا را درســت بــه جنمــي در  متــام پرونــده) 1995آخــر (
آخرين بار واواك بـه مـن حـدود         . وزارختانه حتويل دادم  

 .بدهكار بود) ر دال13000(= ميليون تومان 4/5
 

به علت روشن   )  ترمجه 5صفحة  ( دوسيه   9به اهتام در مشارة     
. دامن منظور چيست مني .توامن اصال بپردازم مني نبودن جزايات

دفـرت  "تنها موسسه فرهنگي آه با آن مهكاري داشتيم مهان         
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نام برده شـده متعلـق بـه سـازمان          " مستقل حوزه هنري  
 .تبليغات اسالمي است

 
سـپس اظهـارات شـاهد      .  قطع شـد   11:10 ساعت   بازجويي در 
زمان با آن مرتجم پروتكل دست نوشـته را          هم. پروتكل شد 

 .براي شاهد دوباره ترمجه آرد
 

 .در هنگام قطع بازجويي امكان پيدا شد هنار صرف شود
 . ادامه پيدا آرد13:10بازجويي در ساعت 

 
 :سوال

)  ترمجه 5صفحة  (دوسيه  ) 10آقاي مصباحي حاال مرتجم مشارة      
در بارة اين اهتام مطرح شده چـه      . خواند  را براي مشا مي   

 گوييد؟ مي
 

 :جواب
شـرآت  . به اين اهتام در اظهارات ديروز خود پاسخ دادم        

من به عنوان منايندة هوور در منايشگاه هتران مدرآي است         
 .آه من واقعا منايندة هوور بودم

 منايندة مديريت منايشگاه فقط وقيت به يك غرفه به عنوان        
دهد آه صاحب غرفه توسط تلكـس       يك شرآت خارجي اجازه مي    

 .يا يك نوشتة رمسي شرآت معريف شده باشد
اگر آوك چنني چيزي نوشته بايد اين آـار را حتـت فشـار            

 .اجنام داده باشد
عالوه بر اين با خرج زياد     . آوك در منايشگاه حضور داشت    

ا آفتـاب  هاي ايران آگهي دادمي آه شـرآت مـ          در روزنامه 
 .تنها منايندة شرآت هوور در ايران است

حيت آارت ويزيت پخش شد آه آوك را منايندة شـرآت هـوور           
در آسيا و شرآت آفتاب آه من رييس آن بـودم را تنـها           

 .آرد منايندة شرآت هوور در ايران معريف مي
 

در پاسخ سوال آيا تاريخ نوشتة آوك آه مناينـده بـودن           
 آورم،  به خاطرم ميمن را تكذيب آرده، چيزي

اين تاريخ مربوط به زمان دعواي مـن بـا جمـتيب و حممـد             
 .هامشي است

هـا   املللي در هتران وقـيت هـامشي       پيش از شروع منايشگاه بني    
متوجه شرآت آفتاب در منايشگاه به عنوان منايندة هـوور          
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و ميتاگ شدند، شروع به فعاليت براي آنار گذاشـنت مـن           
 .آردند

دفرت پرديس آرا فرا خواندنـد و اصـرار      ها من را به       آن
آردند يك نامه مبين بر عدم منايندگي خود از سوي هـوور          

من رد آردم و حممد چنان به من محلـه آـرد آـه            . بنويسم
طور سطحي زمخي برداشتم و مـرا چنـد سـاعت در شـرآت              به

 .زنداني آردند
مهان طور آه آوك بعدا برامي تعريف آـرد درسـت در مهـان            

ا از دفرت شـرآت آفتـاب آـه در آن بـود بـه            زمان او ر  
اطاقي در شرآت پرديس آرا بردند و جمبور آردند متين را         

آوك به من توضيح داد آـه او عمـدا مـنت را           . امضأ آند 
طوري گنگ نوشته تا از نظر قضايي قابل پيگريي نباشد و         

 .من نبايد نگراني داشته باشم
 

ه فارسـي و  به من از پيوست دوسية ايران آپي يك منت بـ         
نشـان  ) 6 و   5پيوست   (1991 سپتامرب   3انگليسي به تاريخ    

داده شد آه بايد مربوط به مناينده نبودن من در مشـارة          
 . دوسيه باشد10

توامن مناينده نبودن     از اين نوشتة احتمايل باري آوك، مني      
تـر     اين منت نوشته بيش    1خود را برداشت آنم بلكه مشارة       

آفتاب تا آنون مناينـدة قـانوني      آند آه شرآت      تأييد مي 
ها براي آينده در نظـر      شرآت هوور بوده و بايد حمدوديت     

. گويد   منت چيزي غري از اين مني      5مشارة  . گرفته شده باشند  
" تنـها "اگر در ترمجة آملاني منت انگليسـي و فارسـي از           

مناينده سخن گفته شده از منت انگليسي آه به عقيده مـن          
تنها "جا صحبت از    در آن . روشن است منت اصلي است اختالف     

است آه بر اساس فهم من تنها و يك " sole rezresentativeمناينده 
يك چنني حق منايندگي از هوور براي آفتـاب         . مناينده است 

مناينـدگي مـا از سـوي      . نه خواسته شد و نه اجنام گرفت      
يـن  ا.  بودexclusive rezresetative”منايندة احنصاري "هوور براي من 

يـك شـرآت   : خواهم با يـك مثـال توضـيح دهـم           را من مي  
 " exclusive rezresetativeمنايندة احنصاري "تواند در آشوري چند  مي

. هاي جتاري حمدود فعاليـت آننـد       داشته باشد آه در حوزه    
تواند منايندة فروش و ديگري منايندة تعمريات        مثال يكي مي  

 در مقابل به معين فقط sole rezresentative“تنها منايندة . "باشد
از متين آه . هاي جتاري است    و تنها منايندگي در متام حوزه     

آن تأييـد  " گنگـي "به من نشان داده شد بـه نظـر مـن            
يي آه آوك بعد از نوشنت منت بـه مـن گفـت؛           شود، نكته   مي
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. بندي آرده اسـت   يعين او آگاهانه آن را نا روشن فرمول       
 آن شرايط نوشته شده را   به عالوه شرايطي آه اين منت در      

 .نيز بايد در نظر گرفت
 

آه به مـن نشـان داده شـده         ) 6 و   5پيوست  (هايي    به منت 
منت انگليسي به نظر من به ايـن دليـل اصـل           : باز گردمي 

بر . باشد زيرا داراي امضأ آوك و سر برگ هوور مي        . است
عكس منت فارسي آه با ماشني حتريـر نوشـته شـده و امضـأ             

وه فارسي آوك تا اين انـدازه نيسـت آـه           به عال . ندارد
 .داند مني چنني متين را به فارسي بنويسد، زيرا او فارسي

 
حق منايـندگـي آفتاب از سـوي هوور عـالوه بـر ايـن از            

  6قـرارداد با تـعاوني مصرف اصفـهان به مبلغ 
شود آه من ديـروز از آن نـام        ميليون دالر نيز مشخص مي    

 .بردم
وك منايندة منطقه، من به عنوان رييس      اين قرارداد را آ   

به مهـان  (اجرايي آفتاب و تنها منايندة هوور در ايران         
، آقــاي )exclusive rezresentant“مناينــدة احنصــاري "معــين مــن از 

رفيعيان مهان شخصي آه تـا آنـون بـه اسـم رفيـع نـام               
ام به عنوان مدير اجرايي تعاوني مصرف و دو نفـر           برده

 .مت مديريت امضأ آردميديگر از اعضاي قس
به علت بزرگ بودن معامله يك قرارداد بني تعاوني مصرف         

تر بود ويل تعاوني مصرف اين     و خود هوور براي من مناسب     
تر اصرار داشتند آه شرآت آفتاب  ها بيش آن. خواست مني را

 .تر براي تأييد است امضأ آوك بيش. طرف قرارداد باشد
 

 :سوال
 ؟.تصحيح، تكميل و يا لغو شدآيا بعدا آن قرارداد 

 
 :جواب

 .آورم مني چنني چيزي به خاطر
 

نشـان داده   ) 7پيوست  " (ماخره"به من يك منت به عنوان       
 .شد

 :توامن بگومي در اين باره مي
 ميليـوني بـه مشـارة       6اين ماخره واقعا بـه قـرارداد        

 :توامن تشريح آنم آن را چنني مي. مربوط است1162
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 نام برده شده در مـاخره يـك شـرآت           ، شرآت BALMINباملني  
فوالد فعال در متام دنيا است آه مرآـز آن در ايتاليـا           

هـاي فـوالد سـازي        اين شرآت با متـام شـرآت      . قرار دارد 
آـه ريـيس آن     " شرآت ملي فوالد ايران   "ايران زير پوشش    

بانكي و معاونش عرفانيان بودنـد داراي رابطـة جتـاري           
د سازي قراردادهايي جهت    بني باملني و شرآت ملي فوال     . است

عرفانيان با بـاملني بـه      . ها بسته بود    تأمني خمارج پروژه  
مذاآره پرداخت تا بتواند خبشي از آل اعتبار قول داده         

 ميليـوني   6شده به شرآت ملي فوالد جهت تأمني قـرارداد          
هوور به آـار بـرده      / بني تعاوني مصرف اصفهان و آفتاب     

ني رفيعيان و مدير دفـرت     يي ب   در اين رابطه مذاآره   . شود
باملني در ايران و من اجنام گرفت آـه نتيجـه آن توافـق            

اما بايد بگـومي آـه بـاملني در         .  است 7مندرج در پيوست    
 .انتها با استفاده از اعتبار مذآور موافقت نكرد

 
در پاسخ سوال آه چرا در ايـن مـاخره امضـاي مناينـدة             

خيلـي سـاده    : باملني و شرآت ملي فوالد سازي موجود نيست       
توضيح آن اين است آه قـرارداد منـدرج در مـاخره بـني             

ماخره در آاغذ سـر بـرگ       . طرفني قرارداد اصلي بسته شد    
دار باري آوك نوشته شـده اسـت آـه مـن از او تعـداد              

من از اين آاغذ سر برگ هـوور اسـتفاده          . زيادي گرفتم 
آردم زيرا قرارداد اصلي نيز روي آاغـذ بـا سـر بـرگ             

 .هوور بود
 

 :سوال
آه در ماخره ذآر شـده بـه        " DOMIKORNمنايندة دميكورن   "

 چه معناست؟
 

 :جواب
اين در واقع فقط با شناخت از قرارداد اصلي آه در آن         

انـد   ها، اصطالحات، اشخاص و مؤسسات تعريف شـده         متام نام 
يـك  " دميكورن"طور خالصه     به. طور آامل قابل فهم است      به

آه هشـت شـرآت متعلـق بـه        شرآت زير جمموعه ميتاگ است      
 .ها است آند و هوور يكي از آن ميتاگ را منايندگي مي

 
 :سوال

 شناسيد؟ آيا آسي را به نام شاهسون مي
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 :جواب
شناسم آه بـا او در رابطـة شـغلي يـا      مني چنني شخصي را

حيت اآنون آه يك آپي چـك بـا مشـارة          . خصوصي بوده باشم  
ي عدم پرداخـت     ميليون ريال و گواه    450 به مبلغ    997369

بـه  . آن به من نشان داده شد اين نام برامي آشنا نيست        
. توامن بياورم آه چنني چكي صادر آـرده باشـم   مني ياد هم

در آن زمـان  (اگر چه با توجه به مبلغ نسبتا باالي آن         
. در واقـع بايـد در خـاطرم باشـد         )  دالر 000،110معادل  

. يه استبايد بگومي آه خط و امضأ چك به خط من خيلي شب        
آند آه مـدت   به هر صورت اين مساله توجه من را جلب مي        

زمان بني صدور و قصد نقد آـردن چـك ده روز اسـت و در            
ايـن  . اين ده روز آاري براي نقد آردن آن نشـده اسـت          

 .تنها با توجه به مقدار سود آن خيلي مهم است
 

 6 و   5صـفحة   ( دوسـيه    11در پايان برامي اهتامات مشـارة       
تـوامن بگـومي ايـن        در اين باره مي   . انده شدند خو) ترمجه

يي  خمصوصا هيچ زد و خورد روزانه     . پايه هستند   اهتامات بي 
پردازي اسـت و هـيچ ربطـي بـه           اين مجله . با زمن نداشتم  
تنها مطلب درست در آن اين است آه مـن         . واقعيت ندارد 

در عني حال نادرست است آه من از يك       . به پاآستان رفتم  
 .ام دريافت آردهسفارت ويزا 

 
اظهارات گفته شـده از     .  قطع شد  16:30بازجويي در ساعت    

صـفحات حتريـر شـده بالفاصـله        .  پروتكل شدند  13:10ساعت  
 .براي شاهد توسط مرتجم دوباره به فارسي ترمجه شدند

 .17:35ادامة بازجويي ساعت 
 
 :خواهم يك توضيح شخصي بدهم مي

 دوسـيه   11ر مشارة   اطالع از اهتامات مطرح شده عليه من د       
هـايي را    من قصد داشتم عذاب   . من را بسيار ناراحت آرد    

آه در زندگي خصوصي و خـانوادگي متحمـل شـدم در ايـن             
. رابطه عنوان نكنم تا تصور نشود آه قصد انتقام دارم        

اما حاال آه طرف مقابل خودش موضوع را طرح آـرده اسـت           
 .خواهم توضيح بدهم من هم مي

ودم براي مهسـرم يـك نامـة طـوالني و          وقيت در پاآستان ب   
جامع نوشتم آه در آن متام زندگي خصوصي و خانوادگي را         

در اين نامه از اين هم صـحبت آـردم آـه           . تصوير آردم 
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در خانة مـن    1988مهسرم درست از زمان دستگريمي در نوامرب        
 .جاسوس واواك بود

سعي آردم او را منع آنم، او را به طرف خـودم بكشـامن           
نيم يك زندگي معمويل و گـرم خـانوادگي داشـته           تا بتوا 

از اين نامه دو آپي هتيه آردم آه يكي را براي         . باشيم
. مادرم فرستادم و ديگري را در نزد خودم نگـه داشـتم          

فرستادم بـه   آنم در زماني آه اين نامه را مي        تاآيد مي 
 هــيچ وجــه قصــد آمــدن بــه اروپــا را نداشــتم و حــيت

 در دادگـاه ميكونـوس شـهادت        توانستم تصور آنم آـه      مني
واژة دادگــاه ميكونــوس را تــا آن زمــان اصــال . بــدهم

هايي آه هتيه آردم روي آاغذهايي بـا          آپي. نشنيده بودم 
 .است آه فقط در پاآستان وجود دارد" چنني آيفييت"

طور آامل برامي دوباره به فارسـي        اظهارات امروز من به   
حيح و تكميـل  هـا را تصـ     ترمجه شد و من امكان داشتم آن      

 .آنم و جايي آه الزم بود چنني آردم
 

 .18:00پايان بازجويي ساعت 
 

      يوست، دادستان عايل در ديوان عايل آشور امضأ
 ابوالقاسم مصباحي امضأ

 
     زماخنان،    هوفمن، آميسر ارشد پليس امضأ

 براي درسيت ترمجه امضأ
 
آپي چهـار فقـره چـك و يـك گواهينامـه عـدم              : پيوست[

ها، يك نامه از شـرآت     پرداخت وجه چك و ترمجة آملاني آن      
آفتاب، منت قرارداد شرآت هـورر و تعـاوني ذوب آهـن و            

]هــــــــــــا ترمجــــــــــــة آملــــــــــــاني آن



 

 

 
 
 
 

 1997 ژانوية 16 منت بازجويي -ث
 
 

ــد    ــباحي متول ــم مص ــاهد ابوالقاس ــازجويي ش ــة ب ادام
 16/1/1997 در   15/01/1997 در هتران به تـاريخ       17/12/1957

هامي در حتقيقات دادستان عايل در ديوان عايل آشور         ندر مك 
AZ. :2Bjs 295/95-8: 

 يوست، دادستان عايل در ديوان عايل آشور :حاضران
فان ترك آميسر ارشد پليس؛ هوفمن آميسر ارشد        

 هامي مكن    BKAپليس؛ مأمور بازجوي 
 آقاي زماخنان از برلن مرتجم  

 
 

صوص گفنت حقيقت تذآر  به شاهد جمددا حقوق و وظايفش به خ       
 :داده شد و او سپس به بيان اظهارات زير پرداخت

 
 08:05: شروع بازجويي

 
 13 و   12هـاي     من پيش از بازجويي امكـان يـافتم مشـاره         

در ايـن بـاره تنـها       . دوسية ايران را به فارسي خبوامن     
والـدين مـن   . توامن بگومي آه متامي آن فقط مزخرف است         مي

تر ترس داشـتند      يران بازگردم بيش  هيچگاه خنواستند به ا   
 .آه من به قتل برسم

آن چه به مشكل موهوم خانوادگي مـن بـا فرهنـگ غربـي             
من با مهسرم در فرانسه آه    . شود هم درست نيست     مربوط مي 

او پـس از  . آـرد آشـنا شـدم      جا زندگي مـي     ها در آن    مدت
حـدود  (دخرت بزرگم   . فشارهاي من لباس اسالمي را پذيرفت     

تواند با جامعه اسالمي متعصب آنـار   مني بر عكس)  ساله14
خواسـت آـه     ناميـد و مـي      اغلب من را ارجتاعي مي    . بيايد

 .ريشم را برتاشم
 
 :]سوال[
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توضيح شخصي مشا در پايان بـازجويي ديـروز احتمـاال در            
تضاد با اظهارات قبلي مشا مبين بر اين آه بـا سـفرتان           

جـود آمـد   و  تـان بـه     به خارج امكان خطر براي خـانواده      
 توانيد در اين باره توضيح دهيد؟ مي. باشد مي
 

 :جواب
مهسـرم را بارهـا     ) 1988پايان  (وقيت من در زندان بودم      

جا از او يك منبع عليه مـن      به واواك خواستند و در آن     
پس از خروج از آشـور هنـوز از پاآسـتان بـا             . ساختند

 روز ايـن    50اما بعد بـراي مـدت       . خانواده متاس داشتم  
در اين ميان از طريق دوستان مطلـع شـدم         .  قطع شد  متاس

ام را بـه خـارج     ترسيدند آـه مـن خـانواده        ها مي   آه آن 
مـان را   ها را جمبور آردند خانه      به اين جهت آن   . بياورم

يك دوست ديگر، من را نصيحت آرد هـر آـاري          . ترك آنند 
ام در ايـران    آنم در نظر داشته باشـم آـه خـانواده           مي
بعـدا  . ام را بكنم    يال آوردن خانواده  من نبايد خ  . است

بنويسم تا امكان بازگشت    " توبه نامه "نصيحت آردند آه    
من ايـن را يـك هتديـد آشـكار         . به ايران را پيدا آنم    

بعد از آن مهيشه سعي آردم با منسوباني آه حـدس          . ديدم
در مهة . ام نزد آنان است تلفين متاس بگريم       زدم خانواده   مي

بر اساس آخرين اظهارات    .  گذاشتند موارد فوري گوشي را   
مهسرم بايد فرزندامن حاال براي تربيت بـه يـك خـانواده            

 .غريبه داده شده باشند
 

 :سوال
آي و چه آسي به مشـا اطـالع داد آـه مهسـرتان در واواك             

 فعال است؟
 

 :جواب
از مهان زمان در زندان مطلع شدم آه چند بار به واواك         

صنوبري با نام مسـتعار    برده شده و با دادستان امنيت       
پـس از آزادمي متوجـه شـدم        . مهندس محيد متاس داشته است    

مهسرم به يك باره به آارهاي جتاري من عالقمند شده است،         
به عالوه بـرامي روشـن     . يي آه قبال نشان نداده بود       عالقه

 شد آه او در بارة آارهاي جتاري من اطالعاتي دارد آـه 

 1990در  .  آورده باشـد   توانسته از طريق من به دسـت        مني
 مطلع شدم آه او در بارة من گزارش هتيه آـرده            1991يا  

هـا   آپي يكي از اين گزارش   . و به واواك حتويل داده است     
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اين را هم در نامه به مهسرم آه ديروز به آن        . را ديدم 
يك آپي از آن نامه امروز صبح      . اشاره آردم مطرح منودم   

من مصـمم شـدم     ). 8 پيوست(قبل از بازجويي حتويل دادم      
از مهسرم جدا شوم ويل مادر و خواهرم من را از اين آار         
بازداشتند و از او جانـب داري آردنـد و قـول دادنـد             

با خرب شدم آـه    " آشيت"پس از اين    . ديگر چنني آاري نكند   
جا آـه در   از آن . آند  مهسرم هم چنان براي واواك آار مي      

 ة جـدايي اين ميان صاحب دو فرزند ديگـر شـدم، مسـال   
 .توانست مطرح باشد مني

" شوراي عايل انقالب فرهنگـي    " مهسرم عضو    1992 يا   1991از  
ايـن بـاالترين    . در حوزه دانشجويان خارج از آشور است      

. مرجع در سياست فرهنگي براي مؤسسات آموزش عـايل اسـت          
 .رييس آن رفسنجاني است

 
 :در جواب سوال

او " ت جاسوسـي فعالي"طور مكرر در بارة       من با مهسرم به   
هاي ناروشن يـا سـرباال       صحبت آردم، اما مهيشه فقط جواب     

 .به نظر من او حتت فشار شديدي بود. شنيدم
 

 :سوال
 خود، صـاحب عكـس      09/01/97 در شهادت    Schereiberشاهد شرايرب   

داند آه     را احتماال شخصي مي    17/12/96 در پروندة    8مشارة  
در ايـن  . آر آردبا مشا مالقات آرده است و نام او را ذ        

 توانيد بگوييد؟ باره چه مي
 

 :جواب
با ديدن اين عكس برامي مشـخص اسـت آـه          . بله درست است  

عكس واقعا شباهت زيادي به يك شرآت آننده در مـذاآره          
فردي آه  . اما او در واقع در مذاآره حاضر نبود       . دارد

منظور آقاي شرايرب است و با اين شـخص در عكـس شـباهت            
اسفندياري يك فرد اطالعـاتي سـطح بـاال و          دارد محيدرضا   

 .شريك من در شرآت راصد بود
 

 :سوال
در اين باره   .  خواند ZAMZANIآقاي شرايرب او را زمزاني      

 توانيد بگوييد؟ چه مي
 

 :جواب
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در مذاآره شخصي به نام زماني حاضـر        . آامال درست نيست  
بود آه در آن زمان معاون استاندار اسـتان نفـت خيـز            

 .ودخوزستان ب
 

 :سوال
آيا آقاي زماني با اين مست در مذاآره شرآت داشت؟ چون         

 .ريزي صحبت آرد آقاي شرايرب از وزارت برنامه
 

 :جواب
نـه آقـاي    . آقاي شرايرب آمي مسايل را قاطي آرده اسـت        

. زماني بلكه آقاي اسفندياري از خبش برنامه حاضر بـود         
 .داو در آن زمان مدير آل سازمان برنامه و بودجه بو

 
بـرامي  28 8توامن اضافه آنم آـه عكـس مشـارة            به عالوه مي  

منظورم . آورم مني آشنا است اما نام او را حاال به خاطر
هـاي اسـالمي    اين است او يك نوع رابط براي آنرتل اجنمـن         

 .دانشجويان در اروپا است
 

 :سوال
 شناسيد؟ آيا نام مرآز حتقيقات اسرتاتژيك را مي

 
 :جواب

 بـراي   1988ه است آه من خودم در سال        بله اين يك مؤسس   
اين مؤسسه زير نظر دفرت ريـيس مجهـوري        . آردم  آن آار مي  

. ها اما عمال حجاريان است     مدير آن در ظاهر خوايين    . است
سـفرهاي  . آادرهاي رهربي آن اآثرا افراد واواك هسـتند       

. گـريد  خارج آشور آنان زير نام دفرت رييس مجهور اجنام مي        
توسـط ايـن افـراد پـيش        " پلماسي خمفي دي"در حال حاضر    

بررسي شرايط سياسـي قبـل و بعـد از تـرور از            . رود  مي
اين مؤسسه در برلن هـم بايـد فعـال          . وظايف آنان است  

 .بوده باشد
 

 :سوال
  هم به اين حوزه تعلق دارد؟8آيا شخص در عكس مشارة 

 
 :جواب

                                                                 
 . در اين جمموعه، عكس نادر صديقي است8 عكس مشاره  28
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جـا   آـردم او را در آن  جا آار مي    در زماني آه من در آن     
دامن آه او براي دفرت رييس مجهور زياد به         اما مي . نديدم

توانـد رابطـة او را بـا       آند و ايـن مـي       اروپا سفر مي  
 .مؤسسه نشان دهد

 
 براي پروتكل آردن اظهـارات از       09:30بازجويي در ساعت    

 . تا اين زمان قطع شد08:05ساعت 
جلسه توسط مرتجم براي شاهد دوبـاره          صورت 10:10از ساعت   

 .رمجه شدبه فارسي ت
يوست دادستان عايل به علت داشنت قرار، بازجويي را ترك         

 .آرد و در ادامة آن شرآت نداشت
 12:10ادامة بازجويي ساعت 

 
 :سوال

توانيد   چه چيزهاي ديگري در بارة محيدرضا اسفندياري مي       
 بگوييد؟

 
 :جواب

اسفندياري حداقل تا زماني آه من ايران را ترك آـردم          
 .ا در واواك بودمدير برآورد آمريك

به عالوه او عضو هيأت مديره شرآت صمصـام آـاال، شـرآت            
 .پوششي واواك بود

 مهكار جتاري من در شرآت راصـد، شـرآت          1994قبال تا سال    
اين شـرآت بـراي مثـال       . خدمات و مشاوره اقتصادي بود    

مـن در ايـن شـرآت       . مشاور اقتصادي در گرفنت وام بـود      
 .رييس هيأت مديره بودمدير اجرايي بودم و اسفندياري 

 
 :در جواب سوال

در شــرآت صمصــام آــاال هــادوي مقــدم مــدير اجرايــي و 
 .اسفندياري رييس هيأت مديره بود
 . قطع شد12:40 تا 12:20بازجويي براي صرف هنار از ساعت 

 
 :سوال

آيا مشا از سفر مشرتك هادوي مقدم و اسفندياري به خارج         
 آشور اطالعي داريد؟

 
 :جواب

 .ند بار به آملان و مهچنني به روماني سفر آردندهر دو چ
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 مربوط به يك وام بود آه ايـران از يـك            1993سفر سال   
گرفنت وام حتت نظر مـن     . خواست بگريد   سازمان مذهيب چيين مي   

 هادوي مقدم و اسفندياري با هم بـراي ايـن           1993. بود
 .آار در هامبورگ بودند

آردنـد آـه     مـي ها اغلب به آملان سـفر      به غري از اين آن    
 .ها را به خاطر ندارم هاي آن ديگر مناسبت

دامن آه يك بار در آملان نزد يك نفر به نام دآرت         فقط مي 
ها را نزد دآـرت      زيرا من جهت متاس تلفين آن     . بودند.] و[
مشاره تلفن را هـادوي مقـدم قبـل از          . پيدا آردم .] و[

من دا منـي  اما مـن . سفر براي دست يابي به او به من داد
خواسـتيم    بـا او مـي    . آنـد   در چه شهري زندگي مـي     .] و[

 .آارهاي جتاري مشرتك اجنام دهيم آه بعد هم چنني شد
 

 :در جواب سوال
اسفندياري و هادوي مقدم وظايف ديگري نيز داشتند آـه          

امـا بـا توجـه بـه       . ها اطالع نـدارم     من از جزايات آن   
. نـد توامن تصور آنم آه آارهـاي اطالعـاتي بود          شرايط مي 

 .دامن دقيقا در آجاي آملان بودند مني براي اين آارها
 

 :سوال
وقيت اسفندياري و هادوي مقدم بـاهم در آملـان بـه سـر             

هاي اطالعاتي  توان گفت قاعدتا به علت فعاليت       برند مي   مي
 است؟

 
 :جواب

دامن پيش آمده آه به تنهايي و يا با     جا آه من مي     تا آن 
اين سفرها اصال علـت جتـاري    اند و     هم به آملان سفر آرده    

 .نداشتند
 

 :سوال
 يي با اسفندياري داريد؟ مشا چه رابطه

 
 :جواب

پيش از تأسيس واواك بـا هـم در حـوزه          . ما دوست بودمي  
مـن در حـوزه    . آردمي  اطالعاتي در دفرت خنست وزيري آار مي      

بعدا بـا هـم     . بود" ارزيابي"و او در حوزه     " آوري  مجع"
 .هاي خمتلف رفتيم به واواك در مهني حوزه
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در زماني آه در وزارت امور خارجه بودم شنيدمي او عضو         
 .است" مرآز حتقيقات اسرتاتژيك"

آـردم مـا در        آه آارهاي جتاري مي    1989پس از آزادمي در     
اسـفندياري در   . آنار ديگران در شرآت رصد شريك بـودمي       

 .عني حال در شرآت صمصام آاال بود
 

 :سوال
  اسفندياري يك بار در آملان بوديد؟آقاي مصباحي مشا با

 
 

 :جواب
مـن بـا او   . نه من با او هـيچ وقـت در آملـان نبـودم            

پس از آزادي از    . هيچگاه براي آار اطالعاتي سفر نكردم     
در 1996 تا زمان خروج از آشور در آوريل         1989زندان در   
 .خارج نبودم

 
 :در جواب سوال

 بانـك    سـعي آـردم از هتـران در دو         1993من حدود سـال     
هر دو بانك، شعبة شهر    . آملاني در ايران حساب باز آنم     

از طريق . برمن خود را به عنوان طرف حساب معريف آردند        
هـاي بـرمن    هاي آملاني در هتران بـا بانـك         هاي بانك   شعبه

هـا آـومرس بانـك       ارتباط برقرار شد، يكي از اين بانك      
COMMERZBANKبود . 

فتـق معـامالت نفـت     مشاره حساب بانك برمن براي رتـق و         
هاي جتارمي اطالعاتي     از من خواستند در مورد فعاليت     . بود

از من مهچنني . آردم هايي را پر مي     نامه  بدهم و بايد پرسش   
ويل در آن زمــان . خواســتند پاســپورمت را ارائــه آــنم

 .پاسپورت نداشتم به اين جهت موضوع مسكوت ماند
 آه در برمن  بعد حمسن عصارپور شريك جتارمي در شرآت راصد       

بود يك حساب به نام خود باز آرد و براي من يك حسـاب          
 .رزرو آرد

 
 : در جواب سوال

آـنم    من فكـر مـي    . اسفندياري در جريان اين آارها بود     
زماني آه در هامبورگ بود به برمن نيز رفت و يك حساب         

 .باز آرد
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آورم علت باز آردن حسـاب ايـن       تا جايي آه به خاطر مي     
. عامالت نفيت ضمانت بانكي بـه دسـت آورمي       بود آه براي م   

 .من ديگر به خاطر مني آورم چه مبلغي مطرح بود
 

من امكان . طور آامل ترمجة جمدد شد     هاي امروز من به     گفته
داشتم نكات تكميلي و تصحيحي را متذآر شوم و هـر جـا           

 . ضرورت داشت به اين آار مبادرت منودم
 
 

  آشور امضأ    يوست، دادستان عايل در ديوان عايل
  ابوالقاسم مصباحي  امضأ 

 هوفمن، آميسر ارشدپليس  امضأ
 فان ترك،  آميسر ارشدپليس   امضأ
  زماخنان، براي درسيت ترمجه   امضأ

 



 

 

 
 

  نامة دادستان -ج
 
 

 دادستان فدرال آملان 
  در ديوان عايل آشور

2StE 2/93 
  آالسروهه 76014 . 2720صندوق پسيت . دادستان آل 

 
 1997 ژانوية 29 آالسروهه 76133

  آ 45رن  خيابان هه
 2720صندوق پسيت 

  آالسروهه76014
... 

  1به رييس دادگاه شعبة 
 دادگاه عايل برلن

 رييس هيأت قضات در دادگاه عايل يا منايندة اداري او
 آقاي آوبش يا جانشني وي

 5-4لنب  خيابان ويتس
  برلن14057

 
 مني و ديگران        دادرسي عليه ا:موضوع

 به خاطر قتل و غريه
 "منبع ث"هاي   حتقيقات در بارة گفته:راجع به

 سه يادداشت  :پيوست
 

، سـه  1997 ژانويـة  23در پي مـدارك فرسـتاده شـده در        
 ژانويـة   22 و   17هـاي      به تـاريخ   BKAيادداشت پيوست از    

 .فرستم را مي1997
 

 از طرف 
 يوست 

تأييد امضأ



 

 

 

 

 

رة مالقات مصباحي با  در باBKA يادداشت -چ
 مساوالن شرآت زمينس

 
 
 
 

BKA  
 22/01/97هامي  مكن

ST 33 - 066057/95 
 
 

 يادداشت
 

 موضوع
حتقيق قضايي عليه علي فالحيان وزيـر امـور اطالعـاتي و            
مسايل امنييت مجهوري اسالمي ايران به خاطر شك به قتل و         

 آوشش براي قتل
 

 Seifertسوال و جواب از دآرت زايفرت : راجع به 
 
 

 امضأ آننده به آقاي دآرت زايفرت از شـرآت     21/01/97در  
دآـرت  .  در فرانكفـورت تلفـن آـرد   Hoechst AGسهامي هوخست 

گـريي   زايفرت از طرف شرآت سهامي هوخست در مورد گروگان        
 .آردس به شدت درگري بود

 :در پاسخ سوال، دآرت زايفرت توضيح داد آه
تنـها يـك بـار بـا     آورد      آن طور آه به يـاد مـي          -

صحراوي مالقـات داشـته اسـت؛ ايـن مالقـات در آغـاز              
 بوده است؛ وي به يـاد       1987گريي آردس در سال       گروگان

 . آورد آه مالقات آجا بوده است مني
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چون صحراوي بـراي او ناخوشـآيند بـوده، از مالقـات            
از طـرف شـرآت     . دوباره با او خود داري آـرده اسـت        

ذاآره بـا صـحراوي بـوده        طرف مـ   Metzهوخست دآرت متز    
 .است

 در اطـراف صـحراوي   - تبعـة ايـران    -   از شخص ديگر       -
 .آورد چيزي به خاطر مني

آيد آه صـحراوي بـه ديـدار        در عني حال به يادش مني        -
 .  رفته باشدKelkeheimهامي  اش در آلكه خامن آردس در خانه

 .آورد    نام مصباحي چيزي به ياد او مني-
 

 د پليس فان تركامضأ آميسر ارش



 

 

 
 
 

 به دادستاني در مورد ورود مصباحي Bf V نامة -ح
 به آوبلنس

 
 

BfV  
Gz: AGI 21-247-S-350 070 - 288/96 

 1996 دسامرب 11آلن به تاريخ 
 به دادستان آل آملان در 

 در ديوان عايل آشور
 به دست دادستان ارشد يوست

 
 2720صندق پسيت
 133 76آالسروهه 

 
 

 "ث"شاهد "/ ميكونوس"سي دادر  :موضوع
 3  :پيوست

 
به عنوان پيوست نامة سرآنسول ايران در هـامبورگ بـه           

 Koblenz، يك فاآس خبش مرزبـاني آـوبلنس         17/01/1984تاريخ  
 1988 در بارة سفر شاهد در ژوايه        11/08/1998به تاريخ   

ايـن  . شـود  و هم چنني عكس علي اآرب خوشكوش فرستاده مـي         
 .ه دادگاه ارائه شوندتوانند ب ها مي پيوست

 از طرف
  Theis امضأ تايس 

 



 

 

 
 
 

 در مورد سابقة مصباحي در سال BND گزارش -خ
1984 

 
 
 

BND                                                     
 1997 ژانوية Zullach29 پوالخ

52 B-0006/97 VS-NfD 
 

 به دادستاني آل 
 در ديوان عايل آشور

 به دست دادستان ارشد گاورگ
 آالسروهه

 
 حتقيق قضايي در مورد علي فالحيان: موضوع

 شاهد مصباحي: راجع به
 1997 ژانوية 27به تاريخ  Bjs 295/95-8 2 نوشتة مشا: مربوط به

 
 StZO 256به خواست مشا اطالعات اداري زير منطبق با مادة 

 :رسد مقررات دادرسي به اطالع مي,
 1984مان اطالعاتي دوست در آغـاز سـال         يك ساز .      1

اطالع داد آه در رابطه با بسته شدن مرآز فرهنگـي           
از فرانسـه   .  م 1983 دسـامرب    23ايران در پاريس در     

او بـه عنـوان مسـاول احتمـايل         . اخراج شـده اسـت    
 .سازمان اطالعاتي ايران در پاريس معريف شد

داد  گزارش   1984مهان سازمان دوست در تابستان      .      2
اعضـاي    تـرور يكـي از  1984در اواسـط سـال   . آه م

ريـزي    اپوزيسيون ايران در لندن را بايـد برنامـه        
او در  . آرده باشد آـه در زمـان مناسـب آشـف شـد            

آشورهاي خمتلف اروپايي بـا اسـتفاده از پاسـپورت          
 اقامت  01631 اطالعاتي ايران به مشارة       پوششي سازمان 

 .داشت
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تـوان در بـارة        آه مني  BND يكي از منابع سابق   .      3
.  خـرب داد آـه م     1988اش داوري آرد در ژانوية        وثوق

اغلب به هامبورگ سـفر و نـزد مقـدم مـدير مرآـز              
 .آند جا اقامت مي اسالمي آن

يكي از معاونني وزارت اطالعات است و در يونسكو         . م
بـه عـالوه    . مقام معاون هيأت ايران را داشته است      

هاي سؤقصدهاي تروريسـيت      انگرد  بايد يكي از صحنه   . م
 .اجرا شده در فرانسه باشد

در هــامبورگ هــيچ . در بــارة علــت اقامــت م.      4
. از اين رو گفتـة م     . شناسايي در اختيار ما نيست    

 براي مأموريت اطالعـاتي در آملـان        1984/1985آه در   
فدرال و به خصوص در هامبورگ اقامت داشـته اسـت،           

 .تواند تأييد شود مني
 رف از ط

 )Kollerآلر(



 

 

 
 
 

 1984هاي مصباحي در   در مورد مالقاتBfV گزارش -د
 
 

BfVآلن  
Gz: AGI 21-247-S-350 070-49/97 

 1997 فورية 11
 

 گرينده
 به دادستاني آل در ديوان عايل آشور. 1

 به دست آقاي دادستان ارشد يوست
 ـ45رن  خيابان هه

  آالسروهه76133
 

ه امـني و ديگـران بـه        دادرسي آيفري علي  :     موضوع
دادرسي معـروف بـه     (خاطر شك به قتل و غريه       

 ")ميكونوس"
هـاي      گزارش اداري در مـورد فعاليـت      : در باره 

 شاهد ابوالقاسم مصباحي
 
I . در چهــارچوب تعقيــب و مراقبــت افــراد مظنــون بــه

 مطالـب زيـر مشـخص       1984 در سال    VfBتروريست توسط   
 .اند شده
 
.) م( مصـباحي    1984يـة    ژانو 19در بعد از ظهر      . 1

در مقابل ايستگاه راه آهن مرآزي بن شـهروند         
 .اجلزايري حييي گوامسي را مالقات منود

 توضيح
در اجراي مقـدمات سؤقصـد بـه هرنـدي يـك            . گ

  در 1984ايراني خمالف در تابسـتان 
 .لندن شرآت داشته است

به تنهايي از بـن بـا قطـار از طريـق            . شب م 
  .فرانكفورت به آاسل رفت
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به آاسـل   .  ژانويه آمي پس از نيمه شب م       20در  
رسيد و سوار يك اتومبيل اپـل آادت به مشـارة          

HH-ME-1433 سرنشينان ايـن اتومبيـل محيـد       .  شد
دارندة (فرهادنيا سرآنسول ايران در هامبورگ      

 .و مهسر و فرزندش بودند) اتومبيل
 از مـرز اتـريش در جهـت         8:30ها حدود ساعت      آن

 .دندسالزبورگ رد ش
 
نام .) گ( گوامسي   16:46 ساعت   1984 فورية   15روز   . 2

در ايسـتگاه   ) XM1(برده شده و يك شخص ناشناس       
محيد فرهادنيـا   . راهآهن مرآزي آلن حاضر شدند    

ــاعت .) ف( ــه   17:28س ــذآور ب ــل م ــا اتومبي  ب
 گذشـت   XM1چندين بار از مقابل     . ايستگاه رسيد 

. نـد العملي نشان ده      بدون آن آه هيچ آدام عكس     
هـا     به آن  XM1سپس  . سالم آرد . به ف . آمي بعد گ  

پس از آن از هم جـدا شـدند و چنـدين            . پيوست
سـاعت  . بار در ايستگاه بـاال و پـايني رفتنـد         

 مصباحي وارد ايستگاه راه آهن شـد، بـه          17:53
آمي پـس از آن     . رفت و به او سالم آرد     . طرف گ 

XM1نيز به آنان پيوستند.  و ف. 
 راه آهن خارج شدند و با يك        ها از ايستگاه    آن

يـي بـه طـرف دوسـلدورف حرآـت            اتومبيل آرايه 
 در چند خيابان    19:50جا از ساعت      در آن . آردند

 دور زدند،   Gerresheimerهامير      فرعي حوايل خيابان گرس   
چندين بار نيز برگشتند و چند بار يك مسري را          

سرنشينان نيز چندين بار بـه پشـت        . طي آردند 
 .ردندسرشان نگاه آ

 هر چهار نفر پياده به خانة مشـارة         20:35ساعت  
 .هامير رفتند   خيابان گرس20

 
 :توضيح

در . در مورد آدرس فوق هيچ اطالعي موجود نيست       
 هيچ تبعة ايران در آن خانـه ثبـت نشـده            1984
 .بود
 

] نيمــه شــب  [1:07 ســاعت 1984 فوريــة 16در 
يي در مقابـل ايسـتگاه مرآـزي          اتومبيل آرايه 
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در آن عالوه بر اين     . هن آلن شناسايي شد   راه آ 
سـوار  ) XM2(چهار نفر يك شـخص ناشـناس ديگـر          

پيـاده و   . و ف . فرد اخري به اتفـاق م     . بودند
ــا   ــه ب ــدند و بقي ــن ش ــتگاه راه آه وارد ايس

.  م 1:40سـاعت   . اتومبيل حرآت آردند و رفتنـد     
به صحبت  . با ف .  خداحافظي آرد و سپس م     XM2با  

دسـتوراتي  . رسيد آه بـه ف       به نظر مي  . پرداخت
 .پس از آن از هم جدا شدند. داده شد

 
وارد سالن ورودي ايستگاه    .  م 1984 مارس   22در   .3

جـا پـول      مرآزي راه آهن آلن شد و در بانك آن        
پس از آن بليط خود به مقصد ژنـو         . تبديل آرد 

 . را باطل منود
در " خانـة ايـران   "سراجنام با يك تاآسـي بـه        

 . آلن رفت5رة خيابان پارك مشا
 

 : توضيح
سفارختانه شاهنشاهي سابق ايران    " خانه ايران "
باشد آه پس از انقالب مدت چندين سال مرآـز              مي

 .خبشي سربازان مصدوم ايران در جنگ بود توان
 
II.            يك سازمان اطالعاتي دوست به تقاضاي مـا ايـن

 :اطالعات جديد را در اختيار گذاشت
 
ــباحي از " ــا 1980مص ــران در 1983 ت ــفارت اي  در س

پاريس شاغل و در اين دوران مسـاول خبـش اطالعـاتي            
او را فرهـاد نيـز      . ايران در فرانسه بـوده اسـت      

 .نامند مي
هاي اطالعاتي او در آن زمان به خصوص عليـه              فعاليت

طـور     بـه  1983در  . اپوزيسيون ايراني در تبعيد بود    
رمسي به عنوان آاردار اقتصـادي سـفارت ايـران در           

هـاي اطالعـاتي        وي به سبب فعاليت   . انسه معريف شد  فر
 . از فرانسه اخراج شد1983 دسامرب 24آه داشت در 

از .  با پوشش جتاري در وين اقامت داشت       1984از سال   
اتريش نيز عمليات تروريسـيت عليـه اپوزيسـيون در          

 يـك   1986 تا   1984از  . آرد    فرانسه را سازماندهي مي   
اني تأسيس آرد آـه هـدف       شرآت جتاري با سرمايه اير    

از تشكيل آن تقويت مناسبات جتاري ايران و اروپـا          
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است آه دفرت مرآـزيش در      " مصباح"منظور شرآت   . بود
 . باشد  هتران مي

 
صدر براي تشويق وي جهت بازگشـت بـه           با بين  1988در  

 .ايران متاس گرفت
 

GOLL امضأ گل



 

 

 
 
 
 

س  در مورد اقامت مصباحي در سوايBKA  يادداشت-ذ
1984- 1988 

 
 

BKA  
 Freising 29/01/97زينگ اآنون در فراي

066057/97 - 33ST  
GBA 2 Bjs 295/95-8 

 
 يادداشت

 
 موضوع

حتقيق قضايي عليه علي فالحيان وزيـر امـور اطالعـاتي و            
مسايل امنييت مجهوري اسالمي ايران به خاطر شك به قتل و         

 آوشش براي قتل
 

 : راجع به 
 پليس سوايسمذاآره با مهكاران 

 
 شاهد 

 ابوالقاسم مصباحي
  در هتران17/12/1957متولد 

به طور مكرر در بازجويي خود گفته است آـه در سـوايس           
 25/09/1996نگاه آنيد بـه بـازجويي       (اقامت داشته است    

 13/01/97به اين دليل در     ). 4 صفحة   12/12/1996،  5صفحة  
جـود  هاي احتمـايل مو     امضأ آننده آتبا در مورد شناسايي     

بعد از يـك   . در بارة مصباحي از پليس سوايس سوال آرد       
گفتگوي تلفين، مالقاتي بني دادستان ارشد در ديوان عـايل          
آشور گاورگ، آميسر ارشد پليس هوفمن، امضـأ آننـده و           
دو نفر از مهكـاران از ادارة پلـيس سـوايس در تـاريخ             

زينگ صـورت گرفـت آـه در آن مهكـاران         در فراي  28/01/97
هـاي زيـر در بـارة مصـباحي را اطـالع               شناسايي سوايسي
 .دادند
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هاي اداري، پليس در آغاز     بر اساس يكي از اين شناسايي     
  اطالع يافت 1984

 ابوالقاسم مصباحي
  در هتران17/12/1957متولد 

 . عضو سازمان اطالعاتي ايران است

 1984بر اساس يك اطالع ديگر معلوم شد در اواسط مـارس            
به اين دليل  .  به ژنو سفر خواهد آرد     مصباحي در سوايس  

 . مورد توجه پليس قرار گرفت

هايي آه در اختيار پليس قرار دارد از        بنا بر شناسايي  
 :هاي اقامت مصباحي به قرار زير شناسايي شدند مجله حمل

  در ژنوMonataهتل موناتا   1984 آوريل 24-25
فـر    مصباحي مهراه با علـي قربـاني      

ن سفر بايد با    اي.  بود 1953متولد  
 اجنـام   016317پاسپورت خدمت مشـارة     

در اين مورد، سندي از     . شده باشد 
مجله برگـه ثبـت هتـل در اختيـار          
نيست، چون مصباحي در مهـان اطـاق        

 .فر ساآن بود قرباني

  در ژنوAt Homeهوم  هتل ات   : 08-12/07/1986
در برگة ثبت هتل، مدرك شناسـايي       

بـت   ث 016317پاسپورت خـدمت مشـارة      
: مصـباحي آدرس خـود را     . شده است 

هتران خيابان انقباب يا انقاهـاب      
 . ذآر آرده است9مشارة 

  در ژنوRhodaniaهتل رودانيا  17-24/12/1986
  در ژنوLidoهتل ليدو  :06-14/01/1987
 هتل رودانيا در ژنو :14-16/01/1987

ــا   ــباحي ب ــورد مص ــه م ــن س در اي
 به نام   307198پاسپورت عادي مشارة    

ايـن  . ضا عبـداهلي اقامـت داشـت      ر
طور رمسي در هتران صادر       پاسپورت به 

خواسـت بـا ايـن        او مـي  . شده است 
پاسپورت ويزاي فرانسه بگريد، چون     
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جـا مبلـغ زيـادي        هـاي آن    در بانك 
 .سپرده داشت

براي پليس معلوم بود آه منايندگي رمسي ايران در سوايس         
اهلي در مطلع بود مصباحي با پاسپورتي با نام رضا عبـد         

 .برد سوايس به سر مي

  در ژنوModerneهتل مدرنه   05-09/06/1987
در اين اقامت مصباحي از پاسپورت      

 اســتفاده 215479ايرانــي مشــارة  
 .آرد مي

  در ژنوAstoriaهتل استوريا     10-16/02/1988
در برگة ثبت هتل مدرك شناسـايي،       

 و آدرس 2696362پاسپورت بـه مشـارة     
ان ويل عصر ثبت شده      خياب 1071هتران  

 .است

مصباحي در ژنو به مدتي طوالني به       
سني جيم پاسخ داد و گفت در وزارت        
امور خارجه در هتـران شـاغل و در         

جا دست راست سريوس ناصري بـوده         آن
است آه امروز سفري منايندگي ثابـت       
ايــران در ســازمان ملــل در ژنــو 

ــي ــد م ــت در . باش در دوران فعالي
 از مجله بـا     وزارت امور خارجه او   

. رفسنجاني متاس نزديك داشته اسـت     
ــي  ــباحي م ــراي آزادي   مص ــد ب گوي

هاي فرانسوي با پـري بـورد         گروگان
Zierre BORD    مشاور حقـوقي شـرياك متـاس 

 .داشته است

27-29/04/1988 :  
  سوايسGlattburgبورگ هتل هيلتون، گالت 10-13/05/1988
27-29/05/1988 

رت مصباحي در اين اقامت از پاسپو     
 . استفاده منود2696362ايراني مشارة 

08-10/05/1988: 
  در ژنوRamadaهتل رامادا  13-14/05/1988
29/05-04/06/1988  
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مدرك شناسـايي پاسـپورت ايرانـي       
 . بوده است2696362مشارة 

 جـيم در ژنـو مصـباحي         در يك سـني   
پاسخ داد آه بـراي يـك مأموريـت         

در . حمرمانه در سوايس اقامت دارد    
 مأمور سـيا    Gatesا آقاي گيتس    ژنو ب 

مالقات داشته تا مالقات بـني واليـيت        
وزير امور خارجـة ايـران و جـرج         
بوش وزير امور خارجة آمريكـا در       

آزاد آـردن   . ژنو را تدارك ببيند   
هـاي آمريكـايي در لبنـان         گروگان

ايـن  . نيز موضـوع گفتگـو بودنـد      
 .ها زير نظر رفسنجاني است فعاليت

  رامادا در ژنوهتل  03-08/08/1988
هـاي    در طول اين مدت مصباحي متـاس      

تلفين متعددي با آملان از مجله بـا        
. داشـت / 8232/7443/0049مشاره تلفن   

صاحب اين مشاره تلفن در آن زمـان        
 .دآرت ارهارد اپلر بود

 
 امضأ آميسر ارشد پليس فان ترك



 

 

 
 
 

 ســـومني دور بـــازجويي ابوالقاســـم -3
 مصباحي

د به دادگاه در مورد  نامة دادستان ارش-آ
 بازجويي مصباحي

 
 دادستان فدرال آملان 
  در ديوان عايل آشور

2BJs 295/95-8 
  آالسروهه 76014 . 2720صندوق پسيت . دادستان آل 

 
 1996 اآترب 2 آالسروهه 76133

  آ 45رن  خيابان هه
 2720صندوق پسيت 

  آالسروهه76014
... 
 

  1به رييس دادگاه شعبة 
  برلندادگاه عايل

 رييس هيأت قضات در دادگاه عايل يا منايندة اداري او
 آقاي آوبش يا جانشني وي

 5-4لنب  خيابان ويتس
  برلن14057

 
         دادرسي امني و ديگران:موضوع

 به خاطر قتل و غريه
 "منبع ث" شاهد :راجع به

 
 

 3  :پيوست
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 و مدارك 1997 ژانوية 30در پي اعالم نظر در دادرسي در     
نده شـده بـا آن، اآنـون فتـوآپي مـدارك زيـر را               خوا
 .فرستم مي
 
 1997 ژانوية   29جلسة بازجويي شاهد مصباحي در        صورت ) آ

 در بارة اقامتش در سوايس؛
 
 1997 ژانوية   30جلسة بازجويي شاهد مصباحي در        صورت )ب

 )مهراه با پوشه عكس(در بارة پوشة عكس 
 
 فوريـة   3ر  يادداشت آميسر ارشد پليس فـان تـرك د         ) پ

هاي اقامت مصباحي در هتل و آپي         در بارة برگه   1997
يادداشـت  ( برگ اقامت به نام مصباحي و عبداهلي         10

 30 در   1997 ژانويـة    29ذآر شده در آن بـه تـاريخ         
 ).ژانوية فرستاده شد

 
 ژانويـة   29 به ويژه با توجه به يادداشت        -اين مدارك   

هـاي شـاهد      ه صحت گفتـ   -هاي فرستاده شده     و فتوآپي  1997
هايش در سوايس به علل اداري را       مصباحي در مورد اقامت   

 .آنند تأييد مي
 

 از طرف 
 يوست 

 تأييد امضأ



 

 

 
 
 
 

 29/1/1997 منت بازجويي ابوالقاسم مصباحي  -ب
 
 

ــد    ــباحي متول ــم مص ــاهد ابوالقاس ــازجويي ش ــة ب ادام
ــران در 17/12/1957 ــايي 29/1/1997 در هت ــات قض  در حتقيق

 عليه علي فالحيان از مجله به خاطر شك بـه         دادستاني آل 
 .Az. 2 Bjs 295/95-8قتل 

 بايرن / زينگ حمل بازجويي فراي
 

    آميسر ارشد پليس فان ترك   :حاضران
 آميسر ارشد هوفمن    
 هامي بازجو  مكنBKAهردو از     
 Kenausآميسر آل آناوس     
 Scheibenآميسر شاينب     
 سوايس/پليس برنهردو از ادارة آل     
 .آقاي زماخنان از برلن مرتجم    

 
به شاهد دوباره در بارة حقوق و وظايفش به خصوص گفـنت          

 :حقيقت به عنوان شاهد توضيح داده شد سپس اظهار داشت
 

  17:00ساعت : آغاز بازجويي
 

هـاي اقـامتم در    به من اطالع داده شد آه در بـارة حمـل          
به من . يي خواهد شد  سوايس به عنوان شاهد از من بازجو      

هـامي مهـم    ها و داليـل اقامـت      گفته شد آه به خصوص زمان     
 .باشند مي
 

 : سوال
آقاي مصباحي اولني بار چه تارخيي به سوايس سفر آرديد؟         

هاي بعدي در سوايس چطـور     يي بوده و اقامت     در چه رابطه  
 پيش آمد؟

 
 :جواب
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در .  بـود  1984آورم در فوريـة       جا آه به خاطر مي      تا آن 
بعد از آن آه من   : خواهم يك توضيح عمومي بدهم      آغاز مي 

از فرانسه اخراج شدم، مهان طور آـه گفـتم بـه ايـران             
به علت اخراج من از فرانسه، شبكة اطالعاتي آـه          . رفتم

به اين دليل من در آغـاز سـال        . ساخته بودم درهم رخيت   
.  دوباره به اروپا و مهچنني به سـوايس سـفر آـردم            1984

ها بـراي   سفرم به سوايس اين بود آه ايراني      دليل ديگر   
سفر به سوايس و سواد با پاسـپورت خـدمت احتيـاج بـه             

 در حـوزة اطالعـاتي آـه         به خاطر مالقات  . ويزا نداشتند 
. گرفت بـه سـوايس هـم رفـتم         بايد بسيار سريع اجنام مي    

هاي خدمت، من تـا دوران فعـاليتم در          عالوه بر پاسپورت  
ه از يـك پاسـپورت ديپلماتيـك        ذآر شد " ديپلماسي خمفي "

من زماني شـروع    " ديپلماسي خمفي . "آردم  نيز استفاده مي  
پـس  . آردم شده آه به نام رضا عبداهلي به سوايس سفر مي        

از آن اغلب با پاسپورتي به نام خودم به سـوايس سـفر           
براي من اآنون غري ممكن است آه بگومي چـه زمـاني           . آردم

د آه من در يـك روز در     آم  گاهي پيش مي  . در سوايس بودم  
 .ام دو يا سه آشور بوده

اما هنوز بـه يـاد دارم آـه در ژنـو عمـدتا در هتـل               
 و در زوريخ معموال در هتـل  Du Rhonرامادا و هتل دورون 

 .هيلتون در فرودگاه ساآن بودم
پس از شروع ديپلماسي خمفي، از زمان دستگريي مـن توسـط           

دانستد مـن در    پليس ژنو به بعد مقامات سوايس مهيشه مي       
 .آدام هتل اقامت دارم

 
 : سوال

هـاي مقامـات    اگر به مشا گفته شود آه بنا بر شناسـايي         
 در هتـل مونتانـا در ژنـو         25/04/1984-24سوايس مشا در    
توانيد اين را تأييـد آنيـد، اگـر          ايد مي   اقامت داشته 

 جا بوديد؟ بله با چه آسي آن
 

 :جواب
ام بـودم   گران شـبكه مهان طور آه گفتم من در آن زمان ن        

توامن به ياد بيـاورم    آنم مي   فكر مي . پاشيد  آه از هم مي   
آه بـا وحيـد گرجـي، جانشـينم در ايسـتگاه اطالعـاتي              

 با حييـي گـوامسي و        به عالوه مالقات  . فرانسه مالقات آردم  
 .آورم جميد حامت را به ياد مي

 : سوال
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گـر  طور مشرتك با يك نفر دي    بنا بر اطالعات بعدي، مشا به     
احتماال نام ايـن شـخص      . آرديد  از اطاق هتل استفاده مي    

 آوريد؟ را به ياد مي
 

 :جواب
بعد از اين مدت طوالني، پاسخ دادن به اين سوال بسيار         

 .بگذاريد آمي فكر آنم. مشكل است
نـامش علـي    . آورم  اآنون شـخص ديگـري را بـه يـاد مـي           

 او توامن بگومي آه   در باره او مقدمتا مي    . فر بود   قرباني
بعد از . هايي گرفته بود   منبع من بود و از من مأموريت      

اخراج من از فرانسه، او را به جانشـينم وحيـد گرجـي            
، مقصود اين است آه براي آار اطالعاتي به        "حتويل دادم "

 1985فـر را اوايـل        بعدا علـي قربـاني    . او معريف آردم  
طور اتفاقي براي آخرين بار در فرودگاه آتن ديدم و          به
 .ع يافتم آه در اين مدت عضو خبش عمليات شده استاطال

تر به نـام منـوچهر دارد       فر يك برادر بزرگ     علي قرباني 
فـر بـه      منوچهر قرباني . آه در شبهه آابينه خبتيار بود     

 .داد من اطالعات مي
 

 :سوال
در آن زمان مشا با چه مدرك شناسـايي بـه سـوايس سـفر             

 آرديد؟
 

 باشـم، مـن بـا يـك         خـاطر داشـته     اگر درست بـه   : جواب
پاسپورت خدمت به نام خودم سفر آردم آه آمـي قبـل از           

 .اخراجم از فرانسه صادر شده بود
 

 :سوال
 فر در سؤقصدي در فرانسه شرآت داشت؟ آيا قرباني

 
 :جواب

جـا سؤقصـدي    تا هنگامي آه من در فرانسـه بـودم در آن          
در مورد سؤقصدهاي بعـد از اخـراج مـن          . اتفاق نيفتاد 

 .توامن بگومي ون منيچيزي اآن
اما در هتران از شخصي به نام حسن جملسي شـنيدم آـه او           

آورم در  در يك عمليات شرآت داشته است اما به ياد منـي         
 .يي چه رابطه

من مي خواهم بازجويي قطع شود چون خسته هستم و ديگـر          
 .توامن خود را متمرآز منامي مني
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 :توضيح
دا ادامـة پيـدا      قطع گرديد، فر   18:00بازجويي در ساعت    

 .خواهد آرد
 .ترمجة جمدد مهان روز اجنام خواهد گرفت



 

 

 
 
 

 منت ادامة بازجويي ابوالقاسم مصباحي -پ
30/1/1997 
 
 

 :ادامة بازجويي
 10:00، ساعت 30/01/97

 .29 اين بازجويي1مراجعه شود به صفحة : حاضران
 

 بـازجويي روز قبـل را مرتجـم         10:40در آغاز تـا سـاعت       
 .رسي ترمجه آرددوباره به فا

 
بعد از آن آه منت براي من دوباره ترمجه شد بايد بگـومي          
آه در عمليات ذآر شده حسن مشهدي هم شـرآت داشـت آـه            

 .آرد آدم اطالعاتي بود و زير نظر وحيد گرجي آار مي
 

 :سوال
فـر در   آيا از سؤقصد ديگري در فرانسه آه علي قربـاني         

 آن شرآت داشته اطالع داريد؟
 

 :جواب
 سـال   3 تـا    2 گفتگوي ذآر شـده با حسن جملسي حـدود         در

 اطالع پيـدا  1993-94قبل از خروجم از ايران، حدود سال     
آردم حسن مشهدي آه عضو واواك بود در سؤقصد به سـريوس          

. فر استفاده آرده است   اهلي دست داشته و از علي قرباني      
فر به نوعي با عمليات رابطه      خواهم بگومي علي قرباني     مي
تـوامن   در مورد حسن جملسي مـي    . دامن چطور   ت اما من مني   داش
ام را تكميل آنم، در آن زمان معاون وزارت آشـور           گفته

خانه حسـن جملسـي      نام او در وزارت   . در امور امنييت بود   
نام واقعيش حسن است اما فاميل واقعـيش را حـاال           . بود

 .آورم به خاطر مني
 :سوال
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يرانـي بـه نـام      به مشا فتـوآپي يـك پاسـپورت خـدمت ا          
. شـود   نشان داده مـي 016317ابوالقاسم مصباحي با مشارة     
توانيد در بارة سفرهايتان     با توجه به اين پاسپورت مي     

 به سوايس بگوييد؟
 

 :جواب
 اين اولني پاسپورت خدمت من است آه در فرانسه داشـتم          

تنــها بعــد از اخــراج از . ويل از آن اســتفاده نكــردم
 در سـفرهامي بـه سـوايس از آن          1983فرانسه در دسـامرب     

 .استفاده آردم
 

 :سوال
 در ژنو را به     1986هوم در ژوايه      آيا اقامت در هتل ات    

  آوريد؟ خاطر مي
 

 :جواب
آـنم در آن زمـان     فكر مي . آيد  به طور مشخص به يادم مني     

 .از رم آمده بودم و مأموريت اطالعاتي نداشتم
 

 :سوال
 آرديد؟ ر ميآوريد با چه پاسپورتي سف به ياد مي

 
 :جواب

 .مشخص خري
در . آـردم  در اين زمان در وزارت امور خارجه آـار مـي          

) پاسـپورت خـدمت   (اين دوران مهيشه با يك پاسپورت آبي        
 .آردم سفر مي) پاسپورت ديپلماتيك(يا سبز 

 
در جواب سوال، بعد از آن آه برگ ثبت اقامـت در هتـل           

 .آورم هم به من نشان داده شد به ياد مني
 
 :ر جواب سوالد

 هتـران خيابـان   016317آدرس ذآر شده در پاسپورت مشـارة      
 . آدرس والدينم است9انقالب خيابان فروردين 

 
 :سوال
هاي خود در سوايس از اواسط دسـامرب        توانيد از اقامت    مي

  چيزي بگوييد؟1987 تا اواسط ژانوية 1986
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 :جواب

 نام آنم در آن زمان من با يك پاسپورت عادي به        فكر مي 
ويزا را از طريق يونسـكو از      . آردم  رضا عبداهلي سفر مي   

در مـورد ايـن پاسـپورت       . سفارت سوايس در هتران گرفتم    
توامن بگومي آه اصل بـود و مقامـات مسـاول بـه نـام               مي

 .مستعار صادر آرده بودند
  

 :سوال
چرا گذاشتيد يك پاسپورت با نام جعلي براي مشـا صـادر           

 آنند؟
 

 :جواب
مـن  " ديپلماسـي خمفـي   "اسپورت قبل از شروع     صدور اين پ  

حممد هامشي رييس آن زمان من بر اين نظر بـود آـه           . بود
نام واقعي من در ليست سـياه در اروپـا قـرار دارد و            

با اين پاسپورت دو يـا     . تواند برامي مشكل ساز باشد      مي
 .سه بار به سوايس سفر آردم

ام رضا جا آه من را با نام واقعي مي شناختند، ن        از آن 
عبداهلي مشكل درست آرد چنان آه مـن از ايـن پاسـپورت            

من آن را بـه واواك      . مدت بسيار آوتاهي استفاده آردم    
 . حتويل دادم

بعد از آن آه به من گفته شد آه آن زمان بـه مقامـات           
آـنم تـا    ام آه از اين پاسپورت استفاده مي        سوايس گفته 

ي پـول  جـا مبلـغ زيـاد       ويزاي فرانسه بگريم چـون در آن      
تـوامن   ام را بـردارم، مـي      واواك آه در يك بانك گذاشته     

دليـل  . بگومي آه درست است، اما اين تنها دليـل نبـود          
 .اصلي را قبال ذآر آردم

 
. آورم آه در آدام هتل در ژنو اقامت داشـتم        به ياد مني  

بعد از اين آه به من گفته شد آه در هتـل رودانيـا و           
 .آورم اد منيليدو اقامت داشتم هم چيزي به ي

 
 :سوال

آيــا اقامــت در هتــل مدرنــه در ســوايس را بــه يــاد  
 آوريد؟ مي

 :جواب
جا آه به خاطر دارم، من با حييـي گـوامسي مالقـات            تا آن 
هاي سياسيم را در فرانسـه وسـعت          خواستم متاس   مي. داشتم
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جا آه اجازه نداشتم به فرانسه سـفر آـنم،           از آن . دهم
 .س بيايداز گوامسي خواستم آه به سواي

اين امر سبب متاس من با حممد زيتوني شد آه به سهم خود         
بعدا سبب متاس با رونالد دوما وزير امور خارجـة آتـي           

دوما در آن زمان مشاور رييس مجهور فرانسه        . فرانسه شد 
 . بود

در آن زمان در بارة عمليات اجرايي بـا گـوامسي صـحبت            
 . نكردم

 
ني معمويل بـه نـام     در پاسخ سوال، من با پاسپورت ايرا      

 .خودم به سوايس سفر آردم
 

 :سوال
 توسط مقامات سـوايس     1988يك حمل اقامت ديگر در فورية       

 توانيد چيزي بگوييد؟ در اين مورد مي. مشخص شده است
 

 :جواب
بعد از آن آه به من گفته شد آه ايـن اقامـت در هتـل            

توامن بگومي آه مهـراه بـا       استوريا در ژنو بوده است، مي     
ر ارشد و سعيد امامي در يك اطاق هتـل بـا روالنـد            اصغ

در اين سفر زيتوني نيـز مهـراه مـن          . دوما مالقات آردمي  
ايـن  . بود هر چند در مالقـات بـا دومـا حضـور نداشـت             

هـاي فرانسـوي در       گفتگوها مربوط به آزاد آردن گروگان     
 .لبنان بود

 
 :سوال

 هاي ديگري هم مالقات آرديد؟ در اين سفر با فرانسوي
 

 :جواب
 .آورم من چيزي به خاطر مني

 
 :سوال

 در اين مورد چيزي بـه يـاد   Zierre BORDآيا نام پري بورد 
 آورد؟ مشا مي
 :جواب

 .آنم با او فقط رابطة جتاري داشتم من گمان مي
 

 :گفته شد
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بنا بر اطالعات پليس سوايس مشـا بـا پـري بـورد مشـاور              
 .حقوقي شرياك نيز مالقات آرديد

 
 : جواب
آورم، مـن دو نفـر را بـا هـم اشـتباه             به ياد مي   حاال

آردم، از اين رو نـام پـري بـورد چيـزي بـه يـاد مـن                
اين آه مشاور حقوقي شرياك بود سبب شد به ياد         . نياورد
 .بياورم

آن زمان، دستور از هتران به من اين بود آه من هم بـا          
ها مـذاآره   ها در بارة گروگان     شرياك و هم با سوسياليست    

و .  انتخابات رييس مجهور فرانسه در پيش بـود        آنم، چون 
خواسـتيم بعـد از نتيجـه انتخابـات           ما يعين ايران منـي    

 .بازنده باشيم
اين مالقات با مشاور شرياك سراجنام سبب يك مالقـات رمسـي           
بني معريي مدير اجرايي سفارت ايران در پـاريس و وحيـد           

 .گرجي از يك طرف و شرياك از طرف ديگر شد
 

ه شده در برگ شناسايي آدرس شرآت بني املللـي         آدرس نوشت 
 .مهتاب متعلق به من در هتران است

 
 :سوال

 215479 از پاسپورت ايراني مشـارة       1987در اقامت ژوايه    
براي اين اقامت از پاسپورتي به مشارة       . استفاده آرديد 

آيـا دليلـي بـراي ايـن آـار          .  استفاده منوديد  2696362
 داشتيد؟

 
 :جواب

ن دو اقامت من در لبنان بودم و بـه ايـن         در فاصله اي  
خواسـتم    من منـي  . دليل يك ويزاي لبنان در پاسپورمت بود      

. در سفر بعدمي به اروپا اين ويـزا در پاسـپورمت باشـد           
 .تعويض پاسپورت يك روز طول آشيد

 
 :سوال

 در  1988مـه و ژوان     / در مورد اقامـت خـود در آوريـل        
 توانيد بگوييد؟ سوايس چه مي

 
 : جواب
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هـا   ها، فرانسوي   اين زمان اوج مذاآرات من با آمريكايي      
هاي اين آشـورها در لبنـان       ها در مورد گروگان     و آملاني 

هـاي    تـاريخ . طور مكرر به سوايس سفر آـردم        من به . بود
بـا مناينـدگان آمريكـا در       . دقيق را مني توامن ذآر آنم     

هـا و اقـامتم در        مالقـات . زوريخ و ژنـو مالقـات آـردم       
بزرگ بود، هتل هيلتون در زوريخ و هتل دورن و       هاي    هتل

ها در يك هتل پـنج      يكي از اين مالقات   . ريچموند در ژنو  
ستاره در زوريخ آه بـاالي يـك تپـه قـرار دارد صـورت              

در جريان ايـن مالقـات مـن در هتـل هيلتـون در              . گرفت
 .زوريخ اقامت داشتم

هاي مذاآره من از طرف آمريكا مـأمور سـيا سـرهنگ             طرف
آو و يك خامن از سفارت آمريكا در سازمان ملل          اليس بيل

طور معمول در هتل دورن يك ديگر        به. در نيويورك بودند  
آـو   آردمي، يك بار هم در زوريـخ بـا الـيس          را مالقات مي  
 .مالقات آردم

 
 :سوال

 آو چگونه برقرار شد؟ متاس با اليس
 

 :جواب
ن شاه شناختم آه از زما   در ايران يك دآرت ايراني را مي      

من با او صحبت آردم، چون     . ها رابطه داشت    با آمريكايي 
ها متـاس بگـريم و از او پرسـيدم          خواستم با آمريكايي    مي

او اسم يك عضو ايراني سيا بـه نـام         . راهي وجود دارد  
سراجنام اين شخص بعد از آن آه از     . اميين را به من گفت    

 در طريق دآرت به من دسرتسي پيدا آرد تلفين متـاس مـن را          
من به او گفـتم آـه جمـاز        . خارج از ايران برقرار منود    

ها مذاآره آـنم و گفـتم يكـي از          هستم در بارة گروگان   
تواند براي اين آار با من متـاس        مقامات رمسي آمريكا مي   

بعد از آن خامني از آارمنـدان دفـرت آمريكـا در            . بگريد
بعـد از بـه     . سازمان ملل نيويورك به مـن تلفـن آـرد         

ناسايي اين شخص از طرف دفـرت مـا، مالقـات بـا            اصطالح ش 
آـو را   پس از آن آه اليس   . آو در سوايس صورت گرفت      اليس

سفري آمريكا در سازمان ملل در مقابـل سـفري ايـران در            
آـو ترديـد     سازمان ملل تأييد آرد، مـن در صـحت الـيس          

 .نداشتم
 

 :سوال
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ها  آيا داليل ديگر وجود داشت آه در سوايس با آمريكايي        
 قات آنيد؟مال
 

 :جواب
در يك مورد ديگر موضوع سالح مطرح بود، در ايـن مـورد           

 .آو نقش داشت هم اليس
 

 :سوال
براي تدارك مالقات منايندگان عايل رتبه ايران و آمريكا         

 هايي صورت گرفت؟ هم در سوايس مالقات
 

 :جواب
بايد در مقر سازمان ملل در ژنو مالقاتي بني والييت وزير         

يران و بوش معـاون ريـيس مجهـور آمريكـا           امور خارجة ا  
آـو نيـز      براي تدارآات اين مالقات الـيس     . گرفت  صورت مي 

فعال بود، عالوه بر او يك آمريكايي ديگر بود آه نامش         
دامن آه فقـط بـه خـاطر ايـن        آورم ويل مي    را به خاطر مني   

 .جا آمد مالقات به آن
ه بـوش بـ   / ريزي شـدة واليـيت      در رابطه با مالقات برنامه    

آيد آه با سفري آمريكا در سـوايس هـم در ژنـو            يادم مي 
 .مالقات آردم

 
 :سوال

در .  بـوده اسـت    1988اقامت ديگر مشا در سوايس در اوت        
 اين مورد مي توانيد چيزي بگوييد؟

 
 : جواب

بعد از آن آـه بـه    . آورم  اآنون نام هتل را به ياد مني      
 بگومي توامن ام، مي  من گفته شد در هتل رامادا ساآن بوده       

 .آه سه موضوع سبب آن بود
آـارت  "از طـرف ايـران مـن        . اوال مورد آردس مطرح بود    

توانسـتم موضـوع را بـه پايـان           داشتم، يعين مـي   " سفيد
. در اين اقامت سعيد امامي هم در سـوايس بـود          . برسامن

امـامي يـك   . بردمي در آن زمان ما در يك اطاق به سر مي        
نـدة تـام االختيـار      او مناي . پاسپورت ديپلماتيك داشـت   

 .رفسنجاني بود
هـا در مـورد      در جنب اين آـار مـذاآره بـا آمريكـايي          

هاي آمريكايي در لبنان در مرحلة پاياني بود و          گروگان
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واليـيت  / سراجنام منجر به مالقاتي شد آه به ديدار بـوش          
 .اجناميد

هـاي فرانسـوي     باالخره بعد از آن آه تعدادي از گروگان       
، يك مرحلة جديد سياسي در رابطـة       در لبنان آزاد شدند   

 . بني فرانسه و ايران شروع شد
 

 :سوال
 در مورد آردس دليل مشخص سفر مشا چه بود؟

 
 :جواب

من و امامي به آملان سـفر آـردمي و شخصـا بـا فوگـل و              
اپلر، سياستمداران حزب سوسيال دمكـرات آملـان مالقـات          

مـة  من يـك نا   . پس از آن امامي آملان راترك آرد      . آردمي
آردس از زندان را آه از سفارت ايـران در بـن گرفتـه            

 .طور غري مستقيم به خامن آردس دادم بودم به
ايـن شـخص    . براي اين آار يك رابـط در آملـان داشـتيم          

عبدالقادر صحراوي بود آه بـه سـوايس آمـد و اطالعـات             
آيـد آـه مـن بـا هـدف          در اين مورد به يادم مي     . گرفت

 .ا او تلفين صحبت آردممالقات با اپلر از سوايس ب
 17:15پايان بازجويي ساعت 

  
 

 امضأ آميسر ارشد پليس فان ترك
 امضأ آميسر ارشد پليس هوفمن

 امضأ آميسر آل پليس برن آناوس
 بن  امضأ آميسر پليس برن شاي

امضــأ . آــنم تأييــد و امضــأ مــي. ترمجــه، خوانــده شــد
 ابوالقاسم مصباحي

 نبراي درست بودن ترمجه امضأ زماخنا



 

 

 
 

 30/1/1997 منت بازجويي ابوالقاسم مصباحي  -ت
 
 
 

ــد    ــباحي متول ــم مص ــاهد ابوالقاس ــازجويي ش ــة ب ادام
/ زينـــگ  در فـــراي30/01/1997 در هتـــران در 17/12/1957

بايرن، حتقيقات قضايي دادستاني آل عليه علـي فالحيـان          
 Az. 2 Bjs 295/95-8. ST 33 - 066 057/95از مجله به خاطر شك به قتل 

 
 آميسر ارشد پليس فان ترك   :حاضران 

 آميسر ارشد هوفمن    
 هامي به عنوان بازجو  مكنBKAهردو از     
 .آقاي زماخنان از برلن مرتجم    

 
به شاهد دوباره در بارة حقوق و وظايفش به خصوص گفـنت          

 :حقيقت به عنوان شاهد توضيح داده شد سپس اظهار داشت
 

 17:25ساعت : آغاز بازجويي
 

 :سوال
آقاي مصباحي به مشا يك پروندة عكس از دادرسي فوق بـه          

 . عكس مرد8 نشان داده مي شود حاوي 27/01/97تاريخ 
 شناسيد؟ اين افراد را مشا مي

 
 :جواب

 4ها بايد بگومي آه تنـها عكـس مشـارة             بعد از ديدن عكس   
رسد، اما نام ايـن شـخص را بـه يـاد           آشنا به نظرم مي   

 هستم آه اين شـخص عضـو پاسـداران          اما مطمان . آورم  مني
 .است" حممود"احتماال نامش . باشد مي
 

بعد از آن آه از من خواسته شد آه به خصـوص بـه عكـس            
 در قطع آوچك توجه آنم و ايـن آـار را آـردم،              3مشارة  

شناسـم و در   من ايـن شـخص را منـي       . مامن  روي حرف خود مي   
 .توامن بگومي بارة او چيزي مني

 
 :در جواب سوال
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گريي بني دانشجويان طرفداران رژمي و اپوزيسيون        من از در  
دامن آـه در      مـي .  اطـالع دارم   1982ايراني در ماينس در     

 .اين واقعه طرفداران رژمي از فرانسه نيز شرآت داشتند
 

 :سوال
تواند سـيد     شود مي    ديده مي  3آيا شخصي آه در عكس مشارة       

طور مكرر   بههاي قبلي مشا    حممد هامشي باشد آه در بازجويي     
 نامش ذآر شده است؟

 
 :جواب

تـوامن   در مورد حممد هـامشي مـذآور مـي        . خري، به هيچ وجه   
 به نام حممد موسوي زاده بـه        1984اضافه آنم آه او در      

من مهراه با او دو نفر از اعضـاي        . فرانكفورت سفر منود  
ايـن مالقـات در   .  را مالقـات آـردم  action direktعمل مستقيم 
آدرس اين خانـه    . ا در دوسلدورف صورت گرفت    خانة خمفي م  

 . آورم را من ديگر به ياد مني
 18:00: پايان بازجويي

  امضأ آميسر ارشد پليس فان ترك 
 امضأ آميسر ارشد پليس هوفمن

 
 ترمجه خوانده شد 
 آنم امضأ ابو القاسم مصباحي تأييد و امضأ مي

 
 براي درسيت ترمجه امضأ زماخنان

 
 برگـه   10يك يادداشت پلـيس، فهرسـت        عكس و    8پيوست  [ 

ها و فتوآپي پاسپورت سعيد     ثبت هتل و فتوآپي اين برگه     
 ]امامي و پاسپورت ابوالقاسم مصباحي



 

 

 
 

 نامة سرآنسولگري مجهوري اسالمي ايران در -ث
 1984/ 17/01هامبورگ 

 
 

 سرآنسولگري مجهوري اسالمي ايران در هامبورگ
 18 هامبورگ 2

 17/01/1984تاريخ 
Akt. Z. 711 - 7/4152 

 
 به ادارة امور خارجيان

  Biberhausبيربهاوس 
  هامبورگ2000

 

 ] عربيخطبه [ بسمة تعايل
 

 اقامت آقاي ابوالقاسم مصباحي: موضوع
 

 ها و آقايان حمرتم، خامن
 

ما از مشا بسيار متشكر خواهيم شد اگر يك اجازه اقامت         
صـباحي  دو ماهه براي سفرهاي متعدد آقاي ابوالقاسـم م        

 صـادر  016317تبعة ايران داراي پاسپورت خدمت به مشارة     
 .مناييد

 .از قبال از مهكاري مشا در اين مورد متشكرم
 

 با احرتام فااقه
 لواساني. ا

 امضأ معاون آنسول





 

 

 
 

 نامة دادستان ارشد به دادگاه در مورد -ج
 دوسية ايران در بارة مصباحي

 
 دادستان فدرال آملان 

   آشوردر ديوان عايل
2 StE 2/93 

  آالسروهه 76014 . 2720صندوق پسيت . دادستان آل 
 

 1997 ژانوية 30 آالسروهه 76133
  آ 45رن  خيابان هه
 2720صندوق پسيت 

  آالسروهه76014
... 
 

  1به رييس دادگاه مشارة 
 دادگاه عايل برلن

 رييس قضات در دادگاه عايل و رييس دادگاه اداري
 آقاي آوبش 
 5-4لنب  يتسخيابان و

  برلن14057
 

          جرم امني و ديگران:موضوع
 به خاطر قتل و غريه

 "منبع ث" بازجويي جمدد  :راجع به
 
 1996 سپتامرب 30           گفتگوي تلفين در در بارة

 
وزارت امور خارجـة ايـران در اواخـر نـوامرب           .      1

يـي بـدون       توسط سفارختانة آملان در هتران دوسيه      1996
تاريخ و بـدون امضـأ در مـورد شـاهد ابوالقاسـم             

ارائه آـرد آـه در آن       " منبع ث "مصباحي معروف به    
هـاي    از يك طرف هر گونه فعاليت شاهد براي ارگـان         

دوليت ايران را انكار آرده و از طـرف ديگـر سـعي             
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هاي جتـاري و خصوصـي دروغگـو و           شده وي را در حوزه    
 .آالهربدار معريف آند

 13 و 12هـا در      هـا و ادعـا      هتـام براي بررسي ايـن ا    
 1997 ژانويـة    16 و   15 و   14 و مهچـنني در      1996دسامرب  

 ساعت جمددا بازجويي    38شاهد مصباحي در جمموع حدود      
عالوه بر آن بـراي روشـن شـدن موضـوع تعـداد             . شد

زيادي شاهد ديگر نيز بازجويي شدند و اسنادي نـري          
 و  3 هـا در    فتوآپي متامي اين پرونده   . خواسته شدند 

 به هيأت قضات ارائه شد و در ايـن          1997 ژانوية   23
آنندگان ديگر دادرسي گذاشـته       مدت در اختيار شرآت   

 .شد
 

در مورد اين سوال آه آيا شاهد مصـباحي در جلسـة            
هـاي دوسـية      دادرسي نري در بـارة ادعاهـا و اهتـام         

ايران شهادت دهد نظر خود را به قرار زيـر اعـالم            
 :دارمي مي
 

ه دوسيه به امور شـغلي و خصوصـي شـاهد           جا آ   تا آن 
مصباحي پرداخته اسـت، ايـن امـور فقـط در داخـل             

اند و بـراي دادگـاه و بـراي           ايران اتفاق افتاده  
ديگران قابل حتقيق نيستند و به علت آمبود اطالعات         

در ايـن   . ها را ارزيابي آـرد      توان هر يك از آن      مني
 حد نه از دوسيه و نه از اظهـارات شـاهد مصـباحي            

عالوه بـر آن، ايـن      . توان انتظار روشنگري داشت     مني
طـور آلـي      نكات نه به آار داوري وثـوق شـاهد بـه          

طور مشخص در مورد اين سوال آـه وي           آيد و نه به     مي
اصوال در چه زمان و در چه مسيت در خدمت دولت ايران            

 .بوده است
، يعـين   "خـدمت "جا آه موضوع مربوط به حـوزة          تا آن 

شـود،    هاي دوليت ايران مـي      ي ارگان فعاليت شاهد برا  
اش در مقابل دادگـاه در        شاهد در شهادت چهار روزه    

. طور مفصل توضيح داد      به 1996 اآترب   18 و   17،  11،  10
هـاي    دوسيه در اين مورد جز انكار آلي اين فعاليت        

هاي دولـيت ايـران، چيـزي ارائـه           شاهد براي ارگان  
شاهد هناد و   طور مشخص در برابر       آند آه بتوان به     مني

از طـرف ديگـر     . يا ضد هر يك از اظهارات او باشد       
قابل توجه است آه دوسيه در توضيح شرح حال شـاهد           

 تـا   1984داراي افتادگي متامي دوران از اوايل سال        
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شاهد مصباحي نيز در چهـارچوب      . باشد   مي 1987اوايل  
" افتـادگي "تواند در مورد ايـن        يك شهادت ديگر مني   
 خـود ارائـه داد      1996شهادت اآترب   بيش از آنچه در     

تـوان انتظـار      در اين موارد هـم منـي      . مطليب بگويد 
 .روشنگري داشت

هــاي  بــه عكــس، اظهــارات شــاهد در مــورد فعاليــت
بــراي ايــران حــداقل در مــواردي توســط " خــدمتش"

گواهاني غري از آنچه خود وي ارائه آرده يعين توسط          
 بررسـي   اسناد و مدارك قابل رويت، قابل آزمايش و       

 . هستند
اسناد و مدارك قابل رويت از بازجويي جمـدد فعلـي           

پايـه و غـري قابـل         از شاهد در مورد ادعاهـاي بـي       
باشند تا نكتـه      آزمون دوسيه متفاوتند و مناسب مي     

هاي شاهد مصـباحي       براي آزمون گفته   واقعياتكاهاي  
از يك طرف و دوسيه از طرف ديگـر ارائـه آننـد و              

. هر دو به آـار گرفتـه شـوند        براي ارزيابي وثوق    
 :شوند گواهان زير جداگانه ارائه مي

 
نوشــتة سرآنســولگري ايــران در هــامبورگ بــه  ) آ

هـا در      به پلـيس خـارجي     1984 ژانوية   17تاريخ  
 اين شهر

تقاضاي صدور و مهچنني جتديد اجـازة اقامـت بـه            ) ب
 1984 ژانوية 17تاريخ 

ه مشارة  فتوآپي پاسپورت خدمت به نام مصباحي ب       ) پ
ــة   016317 ــور خارج ــرف وزارت ام ــادره از ط  ص

 1984 ژواية 18ايران، مدت اعتبار تا 
 

 توضيح
 3بـه عنـوان پيوسـِت       ) تـا پ  ) هاي آ   نوشته

.  در دسرتس بودند   1996 دسامرب   12/13بازجويي  
دهنـد آـه مصـباحي در         اين مدارك نشان مـي    

آنـد آـه بايـد        زماني آه دوسيه ادعـا مـي      
ي در سفارت ايران در     مأمور يك سرويس خارج   

پاريس بوده باشد، مهچنان با پاسپورت خدمت       
هاي رمسي    ايراني در رفت و آمد بود و ارگان       

مدارك مهچنني  . اند  آرده  ايران از او محايت مي    
رابطة خدميت وي با سرآنسـولگري ايـران در         
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هامبورگ آه شاهد تشريح آرده بود را ثابت        
 .آند مي

  
ايراني به نام مصـباحي     فتوآپي پاسپورت خدمت     ) ت

، 1988 ژانويـة    6 بـه تـاريخ      2696362به مشـارة    
 با مهـر ورود و خـروج        1991 ژانوية   6معترب تا   

هاي هتران، ژنو و زوريخ و مهچنني يك          به فرودگاه 
ــان ــت آمل ــازة اقام ــده در . اج ــت ش ــوارد ثب م

 1988برگريندة فاصلة زماني فوريـه تـا ژوايـة          
 .باشند مي

يپلماتيك ايراني بـه مشـارة      فتوآپي پاسپورت د   )ث
 ژانوية  2 به نام سعيد امامي به تاريخ        004284

 با مهرهـاي ورود     1989 ژواية   24، معترب تا    1986
 .و خروج ايران، آملان و سوايس

 ژنو  -فتوآپي يك بليط هواپيمايي ايران، هتران      )ج
 . به نام مصباحي1988 آوريل 13به تاريخ 

يس ايـر بـراي     فتوآپي يك بليط هواپيمايي سوا     )چ
 1988 ژوايـة    26 اشتوتگارت به تاريخ     -مسري ژنو 
 . هاي امامي و مصباحي به نام

 
 توضيح

در هنگـام   ) تـا چ  ) مدارك ذآـر شـده در ت      
 1996 دسامرب   12/13بازجويي شاهد مصباحي در     

ايـن  .  در دسـرتس بودنـد     4به عنوان پيوست    
مــدارك ســفرهاي متعــدد شــاهد مصــباحي در 

خصوص به سوايس و آملـان       به   88/1987هاي    سال
را مستند آردند، به ويـژه متـامي اظهـارت          
شاهد راجع به مهكاري سعيد امامي ديپلمـات        
ايراني و معاون آنـوني فالحيـان در مـورد          

 .88/1987هاي  ماجراي گروگانگريي سال
 دسـامرب   13 و   12 بـازجويي    4 و   3هـاي     پيوست

ــات آ  (1996 ــا نك ــابق ب ــا چ) مط ــن ) ت اي
ــته ــامرب 11در  BfVرا ) نوش ــه 1996 دس  ارائ

 .آرده است
 

 و  1997 ژانويـة    29 به تـاريخ     BNDگزارش اداري    )ح
) فتوآپي پيوست شـده اسـت     (مهچنني در خواست آن     
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هـاي    در مواردي آه شاهد مصـباحي در بـازجويي        
 :قبلي و يا در دوسية ايران از آن صحبت شده

 
 اخراج شاهد از فرانسه  -
ريزي شده در     همشارآت شاهد در سؤقصد برنام     -

 لندن
 هاي شاهد در هامبورگ  فعاليت   -

 
 توضيح

گــزارش اداري، اظـــهارات گذشـــتة شـــاهد 
 هايش در مصباحي راجع به فعاليت

 فرانسه، بريتانيـاي آـبري و هـامبورگ را         
نكـات مـذآور بـه      . آنـد   تأييد و تكميل مي   

را ) تا پ ) هاي ذآر شده در آ      خصوص شناسايي 
 .آنند تكميل مي

 
ادداشت آميسر عايل پليس جنايي فان تـرك بـه          ي )خ

 در مورد اطالعـات پلـيس       1997 ژانوية   29تاريخ  
فتـوآپي آن   (سوايس راجـع بـه شـاهد مصـباحي          

 )پيوست شده است
 

 توضيح
هـاي    سوايس، فعاليـت  ] مقامات[هاي    شناسايي

پر مشار شاهد مصباحي طي بيش از چهار سـال          
 - هـا   او در اين فعاليت   . آنند  را تأييد مي  

 يك پاسـپورت    -طور آه خودش تشريح آرد        مهان
بـا اسـامي    " معمـويل "هـاي     خدمت و پاسپورت  
 .خمتلف داشته است

فر مطـرح اسـت       جا آه نام علي قرباني      تا آن 
هايي از    توان در صورت احتياج فتوآپي خبش       مي

 عليه مشهدي z 932713901/4مدارك حتقيقات پروندة 
روه ستا به خـاطر شـرآت در يـك گـ            و يزدان 

 آوريـل   5آار، بـه خصـوص ادعانامـة          جنايت
 26، حكــم عليــه دو متــهم بــه تــاريخ 1996

جلسـة بازپرسـي       و مهچنني صـورت    1996سپتامرب  
 11فر در دادرسي مذآور بـه تـاريخ           قرباني
ايـن  .  را در اختيار قرار داد     1995آوريل  

فـر عضـو      مدارك حاآي از آنند آـه قربـاني       
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هاي   ر برنامه اطالعاتي ايران است و د      سازمان
سؤقصد به افراد اپوزيسيون ايـران آـه در         

در . آنند شرآت داشته اسـت      پاريس زندگي مي  
آنم   اين مورد به اظهارات مصباحي اشاره مي      

فـر در تـالش بـراي         آه بنا بـر آن قربـاني      
 .سؤقصد در لندن مشارآت داشته است

عالوه بر آن در اين مورد توجه مشـا را بـه            
ــپورت ــارة پاس ــاني مش ــدمت يكس  در 016317 خ

 و  1986 و   1984هـاي     هاي ژنو در سـال      فعاليت
جلــب )  ارائــه شــده در پ مشــارة پاســپورت

 .آنم مي
هتــل "جــا آــه در يادداشــت حتــت عنــوان  آن

به دخالت ريـيس سـابق جملـس        " راماداي ژنو 
ايران و رييس مجهور فعلـي ايـران در امـر           

شود، توجـه مشـا را بـه          ها اشاره مي    گروگان
آنم    جلب مي  Wischnewskiاهد ويشنفسكي   اظهارات ش 

ــا     ــذاآراتش ب ــود از م ــزارش خ ــه در گ آ
رفسنجاني در مورد مهني موضـوع صـحبت آـرده          

/ باالخره ارتباط بني گروگانگريي آـردس     . است
 از سياستمداران رهربي Ezler امشيت و دآرت اپلر

حزب سوسيال دمكرات آملان آه در اين ميـان         
اسـت، بـا    به عنوان شـاهد بـازجويي شـده         

هايي آه از حمل اقامت شاهد مصباحي در          تلفن
ژنو به مشارة تلفن خصوصي سابق شـاهد دآـرت          

 .باشد اپلر شده است مربوط مي
 

بنا بر متامي اين نكات ما شـهادت جمـدد شـاهد            .      2
 مقـررات   2 بنـد    244مصباحي را با توجه بـه مـادة         
بـه جـاي آن     . بينـيم   دادرسي آيفري غري ضـروري مـي      

جـا آـه حـاوي        آنيم دوسية ايـران تـا آن        ه مي توصي
شـاهد  " حـوزة خـدميت   "هايي در مورد      ادعاها و اهتام  

است در جلسة دادرسي خوانده شـود و عـالوه بـر آن             
ها ارزيابي    اسناد و مدارك قابل رويِت مربوط به آن       

 . شوند
 

 از طرف
 يوست



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مهنا نام



 

 

 

 آ
 28، 27آزادي، حممد؛ 
 66آوآو، زوژه؛ 

 61آندرسن، تري؛ 
، 127،  126،  115آنوسك، هانس؛   

130 ،153 
 189آهين، حممود؛ 

 ا
  حيدر، فضل اهللا؛⇐ابوجعفر 

، 218، 209، 208، 166اپلــــر؛ 
269 ،283 ،292 

 22اخوت، فرزين؛ 
 191اردستاني، حاج يداهللا؛ 

 147مهايون؛ اردالن، 
 279، 174،176ارشد، اصغر؛ 

 70اريكواز، اليو؛ 
، 9،  8اريگ، هـانس يـوآخيم؛      

84 ،115 ،125 ،136 ،138 ،139 
 63اسپريين، اولگ؛ 

 153استوويتس؛ 
 68استني، آلن؛ 

 217اسدي؛ 
، 250اسفندياري، محيـد رضـا؛      

251 ،252 ،253 ،254 ،255 
 امــامي، ⇐اســالمي، ســعيد  

 سعيد؛
 95رل ديرت؛ گر، آا اشپران
 155، 153باخ، ادو؛  اشتاين
 160متنز؛  اشتاين

 69اشرتوبيگ، هاينريش؛ 
 
 
 
 

 67امشيت، آلفرد؛ 

، 72،  11،  5باوار، برند؛     امشيت
75  ،90  ،136  ،137  ،138  ،139 ،

152 
 41اشتياقي، حممد نقي؛ 

 232اصغري؛ 
 113، 109اصويل؛ 

 109افشار نوري؛ 
 229، 228املنصوري، وثيق؛ 

 33يوسف؛ الوش، 
 282، 281، 219آو، بيل؛  اليس

، 208،  169،  165امامي، سعيد؛   
218  ،220  ،221  ،224  ،279 ،
282 ،283 ،285 ،290 

ــي؛   ــاني فران ، 42، 41، 40ام
145 

 206امريي؛ 
 281امني؛ 

 180امني، جميد؛ 
، 45،  44،  32امني حممـد يوسـف؛      

48  ،50  ،51  ،60  ،71  ،73  ،77 ،
79  ،81  ،83  ،85  ،88  ،90  ،91 ،
94  ،95  ،115  ،124  ،126  ،134 ،

136  ،148  ،256  ،263  ،270 ،
287 

 235انصاري؛ 
 115مري، ابراهيم؛  ايده

 190ايزدپناه، رضا؛ 
 190، 189ايزديار، رضا؛ 

 ب
 168بازرگان، مهدي؛ 

 114، 109بازگري؛ 
 206باقريان؛ 

 65بتيشه، نبيل؛ 
، 29، 27، 26خبتيــار، شــاپور؛ 

110 ،149 ،155 ،274 
 35 براون؛

 41برجنيان، هبرام؛ 
 41برجنيان، هبمن؛ 

 26برومند، عبدالرمحن؛ 
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 65بريان، ميشل؛ 
، 162،  161صـدر، ابواحلسـن؛       بين

169  ،170  ،179  ،195  ،196 ،
197  ،198  ،199  ،200  ،201 ،
202  ،203  ،204  ،205  ،206 ،
207 ،216 ،265 

 204بين هامشي، عبدالوحيد؛ 
 176هامشي، عبداحلميد؛  بين
 176ي، عبدايد؛ هامش بين

، 175هــامشي، عبــدالرمحان؛  بــين
176  ،177  ،181  ،182  ،185 ،
198  ،202  ،203  ،204  ،205 ،
228 

 280، 279، 268بورد، پري؛ 
 282، 269بوش، جرج؛ 

 60بوآلي، ويليالم؛ 
 28، 27بويرامحدي، فريدون؛ 

 35، 34، 33بينز؛ 

 پ
 64پادفيلد، فليپ؛ 

 142پانكا، ولفگانگ؛ 
 8هران؛ پاينده، م

 106پرتوس؛ 
 62پرز، دانيل؛ 

 67پل هيل، رابرت؛ 
 25پورزماني، حسن؛ 
 22، 21پورشفيعي، حمسن؛ 

 ت
 66تريسي، ادوارد؛ 

، 106تفرشي مطلق، عباس علي؛     
109 

 67تورنر، جسه؛ 
 19، 18هتراني، نورج؛ 
 212، 164هتراني، خسرو؛ 

 65تريآوس، پانايوتيس؛ 

 ج
 150جوادي؛ 

 42، 41، 40، 39جوادي، حسن؛ 
 109جزايري، حمسن؛ 

 173جعفري؛ 
 199مجال؛ 

 173جودي؛ 

 چ
 109آـند؛  چهـره

 ح
 20حاجي، مصطفي؛ 
 58حباس، قصان؛ 

 251حجاريان؛ 
 171حجازي؛ 

 25، 24پور؛   حسن
 233شاهي؛  حسن

 180، 179حسني، ذاآر؛ 
 228، 227حسيين، ناصر؛ 

 101حقيقيان، علي رضا؛ 
 208، 32محادي؛ 

 صنوبري ⇐ مهندس محيد 
؛ )ابـو جعفـر   (حيدر، فضل اهللا    

44،46 ،124 ،152 

 خ
، 165، 122اي، علـــي؛  خامنـــه

168  ،169  ،171،172  ،177  ،190 ،
195 ،203 ،228 

 8خداقلي، عباس؛ 
هرنـــدي، (خرســـندي، هـــادي 

ــرو ،  188، 187، 170؛ )خســــ
216 ،263 

 172خزعلي؛ 
، 40، 29، 28مخــــيين، روح اهللا؛ 

120  ،122  ،131  ،164  ،165 ،



 304 نام نامه

166  ،171  ،176  ،177،187  ،192 ،
195 ،197 ،201 ،212 ،219 

 251ها؛  خوايين
 260، 227،228خوشكوش، اآرب؛ 

 د
 123 دارابي، آاظم؛ ⇐. د

، 34، 33، 32دارابــي، آــاظم؛ 
39  ،40  ،41  ،42  ،43  ،44  ،45 ،
54  ،55  ،75  ،84  ،96  ،110 ،

116  ،117  ،124  ،125  ،129 ،
130  ،131  ،132  ،133  ،142 ،
145  ،148  ،151  ،179  ،198 ،
199 

 172درجزي؛ 
 213دستمالچي، امحد؛ 

 213دشيت، سعيد؛ 
 140دلتز؛ 

 66دماحنوري،، بكر؛ 
 64دوگالس، الي؛ 
، 219، 218، 217، 166دومــــا؛ 

279 
ديانت ثابت گيالنـي، فرهـاد؛      

41 ،42 
 68ديب، حالد؛ 

 ر
ــاس؛   ــل، عب ، 54، 45، 44راحي

133 ،148 ،152 
 219رهبام؛ 

 235رجااي؛ 
 109يب؛ رج

، 23،  22،  21،  20رجوي، آاظم؛   
110 ،155 

 170رجوي، مسعود؛ 
 109رحـمانـي؛ 

 24؛ )مالحسن(رستگار، حسن 
 122، 40،110رشدي، سلمان؛ 

 25نيا؛  رشيدي

 21، 20، 19رضايي؛ 
 16رضايي؛ 

 228، 227رضايي، اآرب؛ 
 165رضايي، رضا؛ 

 110رضايي، آمال؛ 
 172رضايي، حمسن؛ 

 26ر؛ رضاييان، علي اصغ
، 122،  39،  29رفسنجاني، اآرب؛   

166  ،191  ،195  ،203  ،205 ،
206  ،214  ،217  ،219  ،222 ،
229  ،250  ،268  ،269  ،282 ،
291 

 171رفسنجاني، حمسن؛ 
  رفيعيان؛⇐رفيعي

 244، 231،232رفيعيان؛ 
 167روحاني؛ 

 64روشو، فيليپ؛ 
 20، 19، 18، 17رياحي، سعيد؛ 
 59رجيي، فرانك؛ 
 234، 233ريچاردسون؛ 

 66ريد، فرانك؛ 
  حممدي ريشهري⇐.ريشهري؛ 

 166ريگان، رونالد؛ 

 ز
 259، 258زايفرت؛ 

 95زايرتز، رودلف؛ 
، 161زماخنــان، ابوالقاســم؛  

163  ،170  ،183  ،193  ،200 ،
207  ،210  ،223  ،224  ،226 ،
227  ،236  ،237  ،247  ،248 ،
255 ،272 ،283 ،284 ،285 

 251زماني؛ 
 192، 164زماني، حسن؛ 
 24زهري، حسني؛ 

 279زيتوني؛ 

 ژ
 59ژوبر، آريستيان؛ 
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 س
 240سادات، انور؛ 

 67ساين، ميتلسوار؛ 
  سيد علي؛⇐سد علي

 27سرحدي، زين العابدين؛ 
 66سروسي، جان ماري؛ 

 رجوع شـرفكندي،    ⇐دآرت سعيد   
 صادق؛

 62سوترلند، توماس؛ 
 62سورات، ميشل؛ 

 66سونتاگ، آاميل؛ 
 63سونگ، دو شا؛ 

 63ك، نيكوالي؛ سويرس
 190، 189سيد علي؛ 

 63پيو، جوزف؛  سيسي
 172اهلي،، رضا؛  سيف

 166سيگلر، يان؛ 
 227سينيسي، آوما؛ 

 ش
 رجـوع مصـباحي،     ⇐" ث"شاهد  

 ابوالقاسم؛
 245شاهسون؛ 

 283بن؛  شاي
 33، 32شحرور حسن علي؛

 251، 250، 223، 222؛  شرايرب
؛ )دآرت سـعيد  (شرفكندي، صادق   

30  ،31  ،47  ،147  ،149  ،152 ،
178 ،195 

 68شري، رالف؛ 
 165شريعتمدار، حسني؛ 

ــريف؛  ــامشي، ⇐شــ ــين هــ  بــ
 عبدالرمحان

 216مشخاني؛ 
 70شنيتزلر، پرتا؛ 

 222شواردنازه؛ 
 280، 268شرياك؛ 

 172االسالم، حسني؛  شيخ
 28عطار، حسن؛   شيخ

 189اهللا؛  شيخ فضل

 96، 95شيلي، اتو؛ 

 ص
 251صديقي، نادر؛ 

 149، 20جعفر؛صحرارودي، 
، 196صــحراوي، عبــدالقادر؛  

208 ،209 ،218 ،259 ،283 
 249؛ )مهندس محيد(صنوبري  ⇐ 

 ط
 152، 47طالباني، جالل؛ 

 109طالبيان؛ 
 110طاهري، علي؛ 

 148طبيب غفاري، عزيز اهللا؛ 

 ع
 167عاديل؛ 

 239زاده؛  عباسقلي
 239نژاد؛  عباسقلي

، 273،  268،  267عبداهلي، رضا؛   
278 
 147، فتاح؛ عبديل

 244عرفانيان؛ 
 32عزالدين؛ 

 255عصارپور، حمسن؛ 
 129عطويي، حمسن؛ 

، 96، 75، 55علـــوي، بـــزرگ؛ 
110 ،177 ،179 

 212عميدي، رضا؛ 
 32عنان حسن علي؛ 

 229، 228اهلي، حممود؛  عنايت
 59عياشه، امحد؛ 

 263عياي امسانو؛ 

 غ
 205غرضي، حممد؛ 

 172غفوري؛ 
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، 113، 42، 40غالمــي، مرتضــي؛ 
145 

 25غليمي؛ 

 ف
  فرهادنيا، محيد رضا؛⇐. ف
  فالحيان، علي؛⇐.ف

، 223،  210،  207،  163فان ترك؛   
224  ،226  ،227  ،236  ،237 ،
248  ،255  ،259  ،269  ،271 ،
272 ،283 ،284 ،285 ،291 

 134فرماندر؛ 
 164فروتن؛ 

  مصـــــباحي، ⇐فرهـــــاد 
 207، 211ابوالقاسم؛ 

، 165فرهادنيــا، محيــد رضــا؛ 
180 ،181 ،213 ،264 

 83فريش؛ 
، 21،  19،  18،  17فضاايل، رضا؛   

22 
 19، 18، 17؛ .ه. نژاد، م  فالحي

، 46،  12،  9 ،   5فالحيان، علي؛   
135  ،137  ،138  ،140  ،142 ،
143  ،146  ،148  ،150  ،151 ،
152  ،155  ،159  ،162  ،165 ،
169  ،172  ،173  ،174  ،175 ،
176  ،184  ،185  ،186  ،189 ،
191  ،206  ،207  ،218  ،228 ،
258  ،261  ،266  ،272  ،284 ،
290 

، 218، 209، 208، 166فوگــــل؛ 
283 

 68فولكه، ريدن؛ 
 62فوننت، مارسل؛ 

 ق
 25، 24قاضي، امري؛ 
 149قادري آذر؛ 

ــدالرمحن؛  ــامسلو، عب ، 21، 20ق
24  ،25  ،44  ،46  ،47  ،52 ،

149 ،172 ،173 ،195 
 25قاضي، امري؛ 

 109قاليباف؛ 
 274؛ فر، منوچهر قرباني

، 274، 267فــر، علــي؛  قربــاني
276 ،291 

 ك
 63آاتاآوف، آرآادي؛ 

 219، 166آارتر، جيمي؛ 
 62آارتون، مارسل؛ 
 95آانرت، مانفرد؛ 

 61من، ژان پل؛  آاوف
 109زماني؛  آبريي

 59آر، مالكومل؛ 
، 209،    166،  67آردس، رودلف؛   

218  ،219  ،258  ،259  ،282 ،
283 ،292 

 218، 166آشنيك؛ 
 191رتي، برزو؛ آالن

 262آلر؛ 
 61آلوتر، نيكوالس؛ 
ــي؛  ــايل، عل ، 176، 175، 174آم

179 ،185 ،205 
 69آمپتنر، توماس؛ 

 283آناوس؛ 
، 78،  50،  48آوبش، فريـديوف؛    

82 ،83 ،159 ،256 ،270 ،287 
 64آوداري، مارسل؛ 

 38آورت؛ 
 64آ، آورل؛  آورنه

ــاري؛  ــوك، ب ، 233، 232، 230آ
234  ،235  ،242  ،243  ،244 ،
245 

آـــولز، ژان مـــاري مارســـل 
 69روبرت؛ 

 142آولوگه، دتلف؛ 
 70آوينت، مارآوس؛ 
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 127نه؛  آه
 65، 60بورن، پرت؛ آيل

 65آينان، بريان؛ 

 گ
 266، 261، 35گاورگ، روالند؛ 

، 49،  48والـد، آـالوس؛       گرونه
50  ،52  ،77  ،78  ،79  ،80  ،81 ،
82 ،83 ،86 ،87 ،88 ،89 ،92 

، 276،  274،  273گرجي، وحيـد؛    
280 
 265گل؛ 

 68گالس، چارلز؛ 
 109گلباباني؛ 

 153، 150گنجي، منوچهر؛ 
 222گنشر؛ 

ــي؛  ــوامسي حيي ، 264، 263، 188گ
273 ،279 

 269گيتس؛ 

 ل
 68الدا، آندره؛ 

 165الرجياني؛ 
 80لنز؛ 

 286، 214لواساني؛ 
 70لويارد، ژروم؛ 

 60لوين، جرمي؛ 
 61ويك، بريان؛  له

 م
 بوالقاسم؛ مصباحي، ا⇐. م

 55مار؛ 
 60مارتني، لورنس؛ 

 223، 210مالربگ؛ 
 218، 166متس؛ 

 276، 274جملسي، حسن؛ 
 147حممدپور دهكردي؛ 

 24، 23حممدزاده آرميي، حممد؛ 
 150حممدي، علي؛ 

، 164؛  )ريشهري(حممدي ريشهري   
165  ،172  ،184،187  ،190  ،215 ،
224 

 24منتظر، امني؛ 
 203، 109، 22مرادي طاليب؛ 
 109مشكي، جعفر؛ 
 291، 276مشهدي، حسن؛ 

 192مصطفوي؛ 
ــم   ــباحي، ابوالقاس ؛ "ث("مص

؛ )شاهد ث؛ منبع ث؛ فرهـاد     
9  ،11    ،157  ،158  ،159  ،160 ،

161  ،163  ،170  ،183  ،193 ،
200  ،207  ،208  ،210  ،211 ،
223  ،224  ،226  ،227  ،234 ،
236  ،237  ،242  ،246  ،248 ،
254  ،255  ،256  ،258  ،259 ،
260  ،261  ،262  ،263  ،264 ،
265  ،266  ،267  ،268  ،269 ،
270  ،271  ،272  ،273  ،276 ،
277  ،283  ،284  ،285  ،286 ،
287  ،288  ،289  ،290  ،291 ،
292 

 280معريي؛ 
 65آارتي، جان؛  مك

  رستگار، حسن؛ ⇐مالحسن
 69من، جك؛ 

 مصـــــباحي، ⇐منبـــــع ث 
 ابوالقاسم؛

 109مـوحـد؛ 
 166موسوي؛ 

 212، 164موسوي، مري حسني؛ 
 192موسويان؛ 

، 206موسوي خراسـاني، امحـد؛      
230 

 هـامشي،   ⇐زاده، حممـد؛        موسوي
 حممد؛

 225موسوي قمي؛ 
 109زاده؛  مهدوي

 166ميرتان، فرانسوا؛ 
 23مريعابديين، حسني؛ 
 63مريآوف، والري؛ 



 308 نام نامه

 228مريحممدي؛ 
 109مرييان؛ 

 ن
 61، جوفري؛  ناش

 58ناوربورگ، وان؛ 
 241، 215جنمي؛ 
 229، 228 االمحد احملمود؛ ندال،

 109نظز بلند؛ 
 26نقاش، انيس؛ 
 155نقدي، حسني؛ 

 228نوبري، مسعود صادق؛ 
 8نوذري محيد؛ 

 167نورخبش؛ 
 64نورماندي، جان لوي؛ 
 57نوري احليايل، مدحت؛ 

 109نريي؛ 

 و
ــرت  ، 179، 174، 173؛ .]و[دآــ

198 ،253 
 211واعظي؛ 

 67وايت، تري؛ 
 60؛ واير، بنيامني توماس

 71باخ، اآارت؛  ورته
 28، 27راد، علي؛   وآيلي

 282، 269، 172، 165والييت؛ 
 155ولست؛ 

 142دي، والرت؛  ونه
 60وهريل، اريك؛ 

 291؛ ويشنفسكي
ــد،  ــگويالن ، 115، 84؛ ولفگان

125 ،136 ،138 ،139 
 69وينكلر، پيرت؛ 

 ه
، 173هادوي مقدم، حممد هادي؛     

174  ،178  ،179  ،198  ،206 ،
207، 252 ،253 

، 233،234، 231هـــامشي، جمـــتيب؛ 
235 ،242 

ــد  ــامشي، حمم ــوي زاده، (ه موس
، 215، 187، 165، 109؛)حممـــد

219  ،220  ،224  ،225  ،230 ،
231  ،233  ،235  ،242  ،278 ،
285 

 64هانسن، ژرژ؛ 
ــرو   ــدي خسـ ــادي، ⇐هرنـ  هـ

 خرسندي؛
 28هندي، مسعود؛ 

، 210، 207، 163، 161هـــوفمن؛ 
223   ،224   ،226   ،227، 236 ،
237  ،247  ،248  ،255  ،267 ،
272  ،283 ،284 ،285 

 209هويزله؛ 
 68هيگينس، ويليالم؛ 

 62هيل، دنيس؛ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ي
 62ياآوبسون، ديويد؛ 

 291؛ ستا يزدان
 211يزدي، حممد؛ 
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، 76،  73،  72،  71يشكه، آآسل؛   
77  ،78  ،81  ،83  ،84  ،85  ،87 ،
88 ،90 ،91 ،94 ،95 ،96 

ــو؛  ــت، برون ، 51، 50، 31 يوس
158  ،160  ،161  ،163  ،207 ،
210  ،223  ،224  ،226  ،227 ،
236  ،237  ،246  ،248  ،252 ،
255 ،257 ،260 ،263 ،271 

 66يياناآيس، استاوروس؛ 
 
 
 
 
 


