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  پيشگفتار. 1
گرايان،  هاي روحانيون، اسالم دار مخالفاني بود كه تمامي گروه ه ايران نتيجه جنبش دامن1357انقالب سال 
ا قادر بودند تا ه ه گرواگرچه تمامي اين. گرفت ميير مذهبيون آزاديخواه را در بر ، و غجنبش مليكمونيستها، 

در جهت يك هدف مشترك يعني سرنگوني محمد رضا شاه پهلوي با يكديگر متحد شوند، اما قادر نبودند درباره 
شكل حكومت جمهوري آينده با يكديگر به توافق برسند و  نيروهاي ائتالفي پيروز در نتيجه تقابل با يكديگر از 

  . ندهم پاشيد

 در داخل ايران اوج گرفت كه در آن تمامي طرفين متحمل آسيبهاي ي جنگ قدرت،1361 و 1357بين سالهاي 
روحانيون بنيادگرا كه كانون اصلي حمايت از آيت اهللا خميني را تشكيل داده بودند، رفته رفته . ي گرديدندا هعمد

 اي اسالمي محليه هيت و كم اسالمي چون سپاه پاسداران انقالبييگيري از سازمانها به اوضاع مسلط شده و با بهره
  .ي هر صداي مخالفي را خاموش ساختندا هرحمان طرز بيبه 

 به خارج خوداز همان آغاز، روحانيون تندروكه نزديكترين افراد به آيت اهللا خميني بودند، براي صدور انقالب 
رت اطالعات را براي پشتيباني از اين هدف، جمهوري اسالمي وزا. از كشور اهتمام شديدي از خود نشان دادند

سيس كرد أ سپاه قدس را ت نيزسپاه پاسداران. العاتي بودبنيان گذاشت كه داراي يك شبكه جهاني از عناصر اط
دوي اين سازمانها روابط نزديكي با  هر. عمليات نظامي زيرزميني را در خارج از كشور انجام دهدبه وسيله آن تا 

گيري بودند، برقرار  ايران در حال شكلدر فقيت انقالب اسالمي سازمانهاي تروريستي شيعه كه با الهام از مو
كرد تا  ميجمهوري اسالمي از اين سازمانها استفاده . بوداهللا  كردند كه معروف ترين آنها سازمان لبناني حزب

  .  و نابود سازديي شناساايران را در خارج از مرزهاي خودمخالفان 

، قتل  ترور جمهوري اسالمي عملياتزواقعه باشد كه اولين مورد ا بيانگر ييشايد ذكر اين نكته به تنها
اين ترور فقط يك ماه پس از روي كار . ود ب در پاريس1358خواهرزاده شاه يعني شهريار شفيق بود در ديماه 

اهللا خميني اتفاق افتاد كه جانشين دولت موقت مهدي   آيت» در دولتيدولت«آمدن شوراي انقالب  يعني 
 چه در داخل ،با سقوط دولت بازرگان، تشكيالت روحانيون فوراً بر عليه مراكز بالقوه مخالفين. شده بودبازرگان 

 تن 162از آن هنگام تاكنون كارگزاران اطالعاتي ايران بيش از .  اقداماتي را آغاز كرد،و چه در خارج از كشور
اياالت متحده، مانند در كشورهاي مختلف را  نراايكراسي مقيم خارج وگرايان و فعاالن دم از سلطنت طلبان، ملي

  .ندا ه، پاكستان، فرانسه و تركيه ترور كرداتريش

هاي مخفي و زيرزميني لزوماً تا حدي ناقص خواهد زمانساتشكيالت  عمليات و دربارهشك هرگونه تحقيقي  بي
 يا هشواهد تكان دهند.  نمايد توجهقتلها مورد از مستندترين اين 9در نتيجه اين گزارش سعي دارد تا بر . بود

، ت اطالعات و سپاه پاسداران وزاراعضاءويژه  به ، دولتيباالي دست داشتن مقامات دهنده كه نشانموجود است
ريزيِ شده  ه اين كشتارها بخشي از يك سياست گسترده و برنامهآنك است و نيز ييقضاادر انجام اين قتلهاي فر

جزيه ت:  ميكونوسدرقتل «به نام  مركز اسناد حقوق بشر ايران رش ديگراين گزارش مكملي است بر گزا. است
  .ده استش منتشر  مركزناي كه پيشتر توسط »يك ترور سياسيو تحليل 

 اصل ساده استوار بود كه براي مخالفان جمهوري اسالمي ايران  ايندر سراسر جهان بر  عمليات تروريستي ايران
اين اصل با وجود مغاير بودن با تمامي معيارهاي قانوني ملي و . ارددناهي وجود  پناهگعمالً جهان نقطه ازهيچ در 

  آنهادرباره جمهوري اسالمي ايران بايد ون در عملياتناي سازمان دهندگان و مرتكبين .شد متبلوربين المللي 
  . پاسخگو باشند
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   چكيده. 2

 سپاه پاسداران و وزارت اطالعات، روناد دخصوص افر به ، مقامات رسمي جمهوري اسالمي ايران،1358از سال 
اين حمالت بر پايه . ندا ه مخالفان سياسي رژيم در سراسر جهان مرتبط شديي فقره قتل فراقضا162حداقل با 

 عملياتي كه توسط باالترين سطوح ؛اختياراتي انجام گرفته كه رهبر جمهوري اسالمي تفويض نموده است
دولت ايران با استفاده هرچه وسيعتر از امكانات اطالعاتي خود و . شده استتشكيالت روحانيون طرح و تنظيم 

مانند سازمان لبناني حزب اهللا، توانسته است حمالت خود را بر خالف قوانين ملي و  خود  تروريستيهمدستاننيز 
  .بين المللي، در خاك ديگر كشورها انجام دهد

 رژيم وقوع پيوست، گروههاي ائتالفي احزاب مخالفه  بدر حوادثي كه بالفاصله پس از انقالب ايران  •
پشتيبانان آيت اهللا روح .  كه محمد رضا شاه پهلوي را خلع كرده بودند، رو به تجزيه گذاشتندسلطنتي

ريزي شده شروع به كنار گذاشتن و سپس  صورت برنامه به سرعت به اوضاع مسلط شده و به اهللا خميني
  .ممكن بود با سلطه جويي آنها به مبارزه برخيزندنابود ساختن افرادي كردند كه 

طلبان سرشناسي چون ارتشبد  بسياري از مخالفين روحانيون تندرو، نهايتاً مجبورشدند مانند سلطنت  •
نخست وزير شاپور بختيار، رئيس جمهور ابوالحسن بني صدر، و . غالمعلي اويسي كشور را ترك گويند

 هنگامي. شدند  پاريس–تهران  مگي نهايتاً مجبور به طي مسير ه، رهبر مجاهدين خلق،مسعود رجوي
در پاسخ به   روحانيت در خارج از كشور تمركز يافتند، تشكيالت روحانيون نيزحكومتكه مخالفين 

  .يرون مرزهاي ايران كردندبآن، شروع به گسترش فعاليتهاي خود براي سركوب مخالفان در 

توان آن را با جمهوري اسالمي ايران مربوط دانست، ترور  مي كه مرزي موفق  اولين قتل سياسي برون  •
 در پاريس هدف شليك گلوله ،1358ماه  شهريار شفيق، خواهرزاده شاه مخلوع ايران است كه در دي

ماه پس از آنكه دولت پرطرفدار و وابسته به جبهه ملي    فقط يكاين قتل. قرار گرفته و كشته شد
 شوراي انقالب  باده وش توسط روحانيون بنيادگرا مجبور به كناره گيري وزير مهدي بازرگان  نخست

را  توان آن ميآخرين قتل سياسي خارج از مرزهاي ايران و عراق كه . انجام گرفت  بودجايگزين شده
ازمان درفش معاون رئيس س ،مستقيماً با جمهوري اسالمي مربوط دانست، كشتن دكتر رضا مظلومان

  . در پاريس صورت گرفت1375ر ارديبهشت كاوياني است كه د

شهريار شفيق و آخرين ترور  مورد ترور افراد سرشناس تكيه دارد كه نخستين آنها 9اين گزارش بر   •
حزب   قتل دكتر عبدالرحمن قاسملو رهبرها شاملموارد ديگر كشتار. باشد مي قتل دكتر مظلومان آنها

نخست وزير سابق و سياستمدار عضو جبهه ملي، و كاظم دمكرات كردستان ايران، دكتر شاپور بختيار 
اي ه ههر كدام از اين موارد، جنب. شود ميرجوي برادر مسعود رجوي رهبر سازمان مجاهدين خلق 

  .كشد مي را به تصوير  جمهوري اسالمي تحت هدايت دولتهمختلف چگونگي اجراي اين برنام

در . سازد مين خود در انجام اين قتلها را پنهان ندولت جمهوري اسالمي ايران چندان هم دست داشت  •
ئيد رسيده بود، أدر مورد اعضاء خانواده شاه به تكه غياباً  ي با خبرنگاران درباره احكام اعداميا همصاحب

اگر قادر به دستگيري «: آيت اهللا صادق خلخالي رئيس دادگاه انقالب، نظر خود را چنين اظهار داشت
ي، پس يعلي اكبر طباطبا تباريي الدين، قاتل آمريكا داوود صالح. » خواهيم كردآنها نباشيم، ترورشان

  .طور خصوصي مالقات نمايد به از انجام قتل، موفق شد با آيت اهللا خميني
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 1371 طي يك مصاحبه تلويزيوني در مرداد ، وزير اطالعات در دولت هاشمي رفسنجاني،علي فالحيان  •
كه سازمان وي قادر بوده به بسياري از گروههاي مخالف در خارج از با نهايت افتخار اعالم داشت 

 جانشين  ،اي آيت اهللا سيد علي خامنهايران رهبر .  وارد سازد»يا هضربات نابود كنند«مرزهاي ايران 
كن نمودن دشمنان   در مبارزه و ريشه ويموفقيتهاي بزرگ«آيت اهللا خميني، شخصاً فالحيان را براي 

  . مورد تقدير قرار داد»ل و خارج كشوراسالم در داخ

المللي در ارتباط با  دليل تشديد فشارهاي بين به باالخره ايران عمليات ترورهاي برون مرزي را بيشتر  •
 دهشر المللي براي علي فالحيان صاد در حال حاضر سه حكم بازداشت بين. اين فعاليتها، متوقف ساخت

ي او اخطار قرمز صادر نموده كه وي را يكي از معروفترين فراريان  اينترپل برا،1386ماه  آباناز . است
كنون يكي از اعضاء مجلس خبرگان است كه  ابا وجود اين فالحيان هم. سازد مي عدالت الاز چنگ

ي، هنوز ا هاهللا خامن امور امنيتي آيت عنوان مشاور به عهده دارد و نيز به مسئوليت تعيين رهبر ايران را
  .استاي بانفوذ سياست ايران ه هيكي از چهر

ايران . المللي حقوق بشر را نقض نمود ايران، مباني اساسي قانون بينيي ضاق فراترور جهاني وعمليات   •
: گويد مي آن چنين 6)1(المللي حقوق مدني و سياسي است كه ماده  كنندگان ميثاق بين يكي از امضاء

هيچ فردي . موجب قانون حمايت گردد به ن حق بايداي. هر انساني از حق ذاتي حيات برخوردار است«
 كميته حقوق بشر سازمان ملل متحد حق حيات را. »توان خودسرانه از حق زندگي محروم ساخت ميرا ن
هر يك از موارد قتلهاي انجام ). 6)16(نظريه عمومي . (كند مي تعريف »واالترين حق انسان«عنوان به 

م نقض حقوق كيفري داخلي و هم نقض حق حاكميت كشوري شده توسط جمهوري اسالمي ايران، ه
  . استبوده است كه كشتارها در آن صورت گرفته

دستور جمهوري اسالمي، منعكس كننده سياست توسل به  به ترور مخالفان سياسي در خارج از كشور  •
مستقل يي  قضابه جاي دستگيري قانوني و محاكمه عادالنه افراد در برابر يك هيئتيي اعدامهاي فراقضا

 نتيجه گرفت كه اين اعمال بخشي از چنينتوان  ميبا توجه به ميزان و گستره اين قتلها . طرف بود و بي
ند كه ا هل غير مجاز ديگر بوديدال به يل سياسي و يادال به ريزي شده قتل و آزار  برنامهاست ييك س

  .آيد ميالملل، جنايت بر عليه بشريت به حساب  مطابق قانون بين

ترغيب نموده، آنها را ده، صادر كر اين قتلهاي غير قانوني را  فرمانافرادي در داخل حكومت ايران كه  •
  در اين تصميمات دست داشته و در آن مشاركتيحمايت كرده و يا به هر شكل ديگر مرتكب شده،

بايد براي ارتكاب به توان و  ميش، ا  را بدون در نظر گرفتن سمتهاي اداريدامند، هر كا هسزايي نمودبه 
   1.المللي مسئول شناخت جنايتهاي بين

  

  

  
                                                            

 قتلها نياند، از وقوع ا  قتلها بودهني اني مرتكبي بر روي و نفوذ مؤثراراتي اختي كه داراشود  ميي متوجه مقامات ارشدني جنايي همچنتيمسئول 1
 اي و يريشگي پيحد توان خود برا  دري و معقولير اقدامات ضروچگونهيتوانستند مطلع شوند و ه  مياي در شرف وقوع بودن آنها مطلع بوده و ايو 

، 25 به مواد ديمراجعه كن. (دادند ارجاع  نگردي و پي بررسي براتي موضوع را به مقامات واجد صالحاي حوادث نكردند و نيمتوقف كردن وقوع ا
   ).سازد مي را منعكس يالملل ني بي عرفني رم كه قوانيالملل ني بيفري قانون موضوعه دادگاه ك28  و27
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  عوامل دست نشانده رژيم جمهوري اسالمي. 3
هر كسي كه ادعا كند تشكيل حكومت اسالمي ضرورتي ندارد، در واقع دارد ضرورت اجراي احكام 

      2.كند ميا انكار كند، جهان شمول بودن،  فراگير بودن و اعتبار ابدي اين دين ر مياسالمي را انكار 

 تسلط خود را بر اريكه قدرت را با  وي استحكاماهللا خميني و پيروان اهللا روح  آيت،1358 و اوايل 1357در اواخر 
. تشكيالت روحانيت به مخالفين سياسي شده بوديي دادند كه شاخص پاسخگو مي انجام روشي بسيار ظالمانه

گرفت يعني  ميمدرسه رفاه تهران انجام اتاقي در ه به حكومت شاه در اي اصلي وابسته هاي شتابزده چهره همحاكم
 يكي از كالسها توسط 3.اهللا خميني در ابتدا پس از بازگشت از تبعيد در آن اقامت گزيده بود مكاني كه آيت

هللا صادق ا آيت. گرفت ميا مورد استفاده قرار ه هپروندبه العاده انقالب اسالمي براي جلسات رسيدگي  دادگاه فوق
 محكوم »رضاال فيفساد ا«كه به جرمهايي از قبيل  افرادي. عهده داشت ر بخلخالي رياست اين محاكمات را

 26 در روز اعدامها نخستين سري .دندش مي  سپردهاعدامبه جوخه شدند، بر روي پشت بام ساختمان اين مدرسه  مي
 از جمله رئيس سازمان اطالعات و امنيت  از انقالب، دولت قبل در آن چهار تن از رهبران ارشدوبهمن انجام شد 

وسيله دادگاه تعيين شده  به اهللا خميني اين مجازاتها را كه آيت.  به ضرب گلوله كشته شدند،)ساواك(كشور 
    4.داد مي قرار بود، شخصاً مورد تأئيد

 و موجب بروز 5وقفه ادامه يافت طور بي به اعدامهاي شتابزده در اين مدرسه و در سراسر كشور براي چندين هفته
المللي  اعتراضاتي از جانب نخست وزير مهدي بازرگان، اكثر اعضاء كابينه دولت موقت، و نيز سازمانهاي بين

  :گذاشت ميها وقعي ن اهللا خميني به اين ابراز نگراني  اما آيت6.حقوق بشر گرديد

حقوق بشر . ف حقوق بشر استمحاكمه يك جنايتكار برخال. جنايتكاران نبايد محاكمه شوند
آنها از ما ...  كشتيم ميگويد وقتي دانسته شد كه اينها جنايتكارند، ما در درجه اول بايد آنها را  مي

 نصيري ،محض اينكه هويت رئيس سابق ساواك به .كشيم ميكنند زيرا ما اين سبعها را  ميانتقاد 
شد، او را چند روز  ميه او بايد فوراً اعدام رغم اينك ولكن علي..  .شد ميمحرز شد، او بايد كشته 

كنند كه اين جنايتكاران بايد محض  مياي حقوق بشر فكر نه هاين گرو. نگاهداشته و محاكمه كردند
ند، احقاق حق شود؟ ا هند، شكنجه و نابودشان كردا هكه اينها كشت حقوق بشر اعدام شوند تا از افرادي

                                                            
 در ي قابل دسترس،22 . الگار، صدي حمسي نوهي، مترجم و حاش»ي حكومت اسالم وهي فقتيوال«، يني امام خم2
 html.downloads/icpikw/com.geocities.www://http) 1386 مهر 25 :ي دسترسخيتار.( 
: خميني«باقر معين، . يك ساختمان مجلس بود مستقر كرده بودخميني پايگاه موقتش را در مدرسه رفاه كه يك دبيرستان اسالمي دخترانه  نزد 3

  ].»زندگي آيت اهللا«: از اين به بعد) [1999 (202. ص] KHOMEINI: LIFE OF THE AYATOLLAH[» زندگي آيت اهللا
داد، فرمانده نيروي هوائي، ، سرلشكر منوچهر خسرو)ساواك(اين عده عبارت بودند از نعمت اهللا نصيري، رئيس سازمان اطالعات و امنيت كشور  4

همدستان شاه سابق تيرباران شدند؛ «. سرلشكر رضا ناجي، فرماندار نظامي اصفهان، و سپهبد مهدي رحيمي، فرماندار نظامي و رئيس پليس تهران
سهايي از اين افراد روزنامه حاوي عك. 27/11/1357، كيهان، چاپ ويژه جمعه، »نصيري، خسروداد، رحيمي، ناجي: اولين گروه اعدام شدگان

، كه توضيح 27/11/1357، كيهان، چاپ ويژه جمعه، »چگونگي تيرباران جنايتكاران«همچنين نگاه كنيد به . باشد دقايقي پس از اعدامشان مي
براي . 28/11/1357، آيندگان، »جوخه انقالب تيرباران ياران شاه را آغاز كرد«. دهد امام خميني احكام اعدام را پيش از اجرا، تصويب نمود مي

آيت اهللا حاج  (352-357. ، صص»خاطرات آيت اهللا خلخالي، اولين حاكم شرع دادگاههاي انقالب«شرح كامل دادگاه و اعدامها، نگاه كنيد به 
وقايع شرح ، كه در آن وي خاطرات شخصي اش را در باره اين ]»خاطرات خلخالي«: از اين به بعد) [1383شيخ صادق خلخالي، انتشارات سايه، 

 .دهد مي
 نفر در آبادان 8«؛ 1/12/1357، كيهان، »چهار فرمانده ارتش تيرباران شدند«؛ 5/12/1357، كيهان، »دستگيري عوامل رژيم شاه ادامه دارد« 5

سه مفسد في «؛ 12/7/1358، اطالعات، »مديرعامل سابق شير و خورشيد سرخ  اصفهان تيرباران شد«؛ 12/7/1358، اطالعات، »تيرباران شدند
، قابل دسترسي در 1980 مارس 13همچنين نگاه كنيد به گزارش سازمان عفو بين الملل، مورخ . 12/7/1358، اطالعات، »االرض اعدام شدند

ednrefl#_php.481-233-document/english/org.abfiran.www://http) گزارش فهرست اسامي متهماني  ).1386 مهر 30: تاريخ دسترسي
  . توسط اين دادگاه ها محكوم شدند1358  مرداد21د كه از ابتداي تأسيس دادگاه هاي انقالب تا ده را مي

  .207. ، ص3زيرنويس . ، رك»زندگي آيت اهللا« 6
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اعتقاد ما بر اين است كه جنايتكاران نبايد . يما ه و محاكمه كردكنيم ميمعهذا ما اينها را محاكمه 
   7.محاكمه شوند و بايد كشته شوند

گرديده بود، بيشتر به همان منطقي يي  دچار چالشها خودهتشكيالت روحانيون كه براي حفظ قدرت نويافت
هر يي جو اهللا خميني با ستيزه پشتيبانان آيت. متوسل شده بود كه براي ريشه كن كردن بقاياي رژيم شاه داشت

تر بر عليه رقباي بالقوه در ميان نيروهاي ائتالفي كه انقالب را پشتيباني كرده بودند، از جمله  چه تمام
هاي مذهبي همچون مجاهدين خلق،  اقدام  ي و ديگر گروها هسياستمداران سكوالر، طرفداران خودمختاري منطق

كرد تهديدي بر عليه خود  مي نگاه ه هر گوشبهرژيم جديد . بله برخواستندها به مقا بعضي از اين گروه. نمودند
ميني از اعطاء خامتناع . طرفداران شاه كه در تبعيد بودند براي براندازي انقالب هم پيمان شده بودند. ديد مي

 و اياالت متحده ايران.  قيام عمومي كردها را برانگيخته بود1358خودمختاري بيشتر به استان كردستان در مرداد 
 اتحاد جماهير ،1358در آذر . مريكا بودندآگيري سفارت   درگير بحران گروگان1360  تا آذر1358از آبان 

 كه عدم اعتماد تشكيالت روحانيون نسبت به حزب ، اتفاقيشوروي به كشور همسايه، افغانستان هجوم برد
عراق درگرفت و نيروهاي عراقي از مرزها گذشته  جنگ با ،1359در شهريور . كمونيست توده را به اوج رساند

 اعضاء كنارگذاشته شده مجاهدين خلق به يك رشته عمليات تروريستي ،1360در سال . وارد خاك ايران شدندو 
دست زدند كه باعث كشته شدن بسياري از اعضاء برجسته تشكيالت روحانيون از جمله رئيس جمهور، نخست 

برده و   جمهوري اسالمي توانست از اين مهلكه جان سالم به در،با وجود اين 8.شد ديوانعالي كشوروزير و رئيس 
خشونتهاي دوران پس از انقالب طرز برخورد با اين حال، . نهايتاً اكثر مخالفينش را از كشور متواري نمايد

                                                            
  .236. ، ص1362، مركز جمع آوري اسناد فرهنگي انقالب اسالمي، 5، جلد »صحيفه نور،مجموعه رهنمودهاي امام خميني« 7
ن سازمان اسالمي بودند كه بر عليه رژيم شاه به جنگهاي چريكي زيرزميني دست زده بودند و در ابتدا پس از بازگشت مجاهدين خلق چپ تري 8

 نامزد انتخابات رياست 1358رهبر مجاهدين خلق، مسعود رجوي كه در دي ماه . كردند  از او حمايت مي1357آيت اهللا خميني به ايران در بهمن 
، »اسالم بنيادگرا، مجاهدين ايراني«اروند آبراهاميان، . [ دقيقه توسط آيت اهللا خميني مؤثرأ رد صالحيت شدجمهوري شده بود، در آخرين

]RADICAL ISLAM, THE IRANIAN MOJAHEDIN [1989 (198. ص] (حزب مجاهدين در انتخابات مجلس ]]. »مجاهدين ايراني«: از اين به بعد
 مداخله نموده و از مردم خواست تا به منافقين 1359 ارديبهشت 17نكه آيت اهللا خميني در انتخابات نيز  چندان وضعيت بهتري نداشت و پس از آ

يك دهه انقالب و : ايران«ديويد منشري، . [يا اشخاص با معتقدات ضد اسالمي رأي ندهند، نتوانست حتي يك كرسي را در مجلس تصاحب نمايد
رجوي كه تالشش براي كسب ]]. »منشري«: از اين به بعد) [1990 (126. ص] IRAN: A DECADE OF WAR AND REVOLUTION[» جنگ

قدرت بي نتيجه مانده بود، حمايت مجاهدين خلق را بيشتر متوجه رئيس جمهور جديد ايران ابوالحسن بني صدر كه در جنگ ناموفق قدرت با 
مجموعه  صحيفه نور،«. [»آورند براي انقالب مصيبت به بار مي«رد كه  خرداد خميني مجاهدين را متهم ك24در روز . روحانيون بنيادگرا بود، كرد

 خرداد اكبر هاشمي 31در روز )]. 1362مركز جمع آوري اسناد فرهنگي انقالب اسالمي،  (10-21. ، ص15، جلد »رهنمودهاي امام خميني
توان به خاطر آزادي سياسي، با آنها مدارا  از اين نميرفسنجاني، سخنگوي مجلس، مجاهدين خلق را محارب ناميد و اظهار داشت كه ديگر بيش 

رئيس جمهور ].  31/3/1360، كيهان، »آشوب مجاهدين و فدايي اقليت بهترين گواه عدم كفايت رئيس جمهور است: رئيس مجلس«. [نشان داد
ه مجاهدين با تعابيرشان از اسالم باعث انحراف از آنجا ك«اي با يك مجله منتشره در لندن گفت  محمد علي رجائي، جانشين بني صدر، طي مصاحبه

عمليات ]. 37. ، ص1981ژوئيه ] The Middle East[نشريه خاورميانه،  . [ »توان با آنها مدارا نشان داد گردند، در جمهوري اسالمي نمي مردم مي
]. 218-219. ، صص»مجاهدين ايراني«. [زميني شدخشونت باري بر عليه مجاهدين و حاميان آنها در گرفت و اين حزب ناچار به فعاليتهاي زير

مجاهدين خلق با آغاز يك رشته عمليات خشونت آميز چريكي در شهرها بر عليه تشكيالت روحانيون و حاميان حزب جمهوري اسالمي، به مقابله 
ود و نهايتاً به عنوان ولي فقيه جانشين اي كه يكي از مؤسسين حزب جمهوري اسالمي ب ، آيت اهللا سيد علي خامنه1360 تير 6در روز . پرداخت

 IRAN UNDER[، »ايران تحت رهبري آيت اهللا ها«ديليپ هيرو، . [آيت اهللا خميني شد، با انفجار بمبي در مسجد ابوذر به سختي مجروح گرديد

THE AYATOLLAHS [رئيس جمهور رجائي، نخست توان از در ميان ديگر افرادي كه در اين گونه حمالت كشته شدند مي)]. 1987 (190. ص 
وزير محمد جواد با هنر، رئيس ديوانعالي كشور آيت اهللا بهشتي، رئيس زندان اوين محمد كچوئي، دادستان كل علي قدوسي و رئيس پليس تهران 

ه افرادي شد كه بر آيت اهللا خميني صراحتاً سازمان مجاهدين خلق را محكوم كرده و خواستار واكنش شديد نسبت ب. هوشنگ دستگردي نام برد
وقتي رسول اكرم نتوانست با نصيحت رفتار مردم را بهبود بخشد، با شمشير بر فرق سرشان زد تا آدم «: عليه جمهوري اسالمي سر برداشته بودند

مجاهدين خلق را  تن از هواداران 2,000 حد اقل 1360رژيم جمهوري اسالمي گزارش داد كه از خرداد تا شهريور ]. 131. ، ص»منشري«. [»شوند
. ، ص»مجاهدين ايراني«[اند   تن را اعدام نموده2,500ها بيش از   مقامات اعالم كردند كه در رابطه با اين ناآرامي1360دستگير كرده و تا دي ماه 

ست داده و در ، براي سرنگوني رژيم جهت خود را از د1360مجاهدين خلق پس از شكست در يك رشته عمليات نظامي چشمگير در سال ]. 220
 به سه حمله در روز رسيده بود اما 1360تعداد حمالت مجاهدين خلق در تير ماه ]. 241. ، ص»منشري«[عين حال روحيه شان نيز تضعيف شده بود 

ين خلق ، مجاهد1361در اواخر سال ]. 223. ، ص»مجاهدين ايراني«[ حمله در هفته كاهش يافت 5 به طور متوسط به 1360اين تعداد تا بهمن 
. تصميم گرفتند تا تالشها و نيروي خود را از عمليات بر عليه مقامات رسمي جمهوري اسالمي ايران متوجه جنگهاي چريكي در كردستان نمايند

ق و تقريباً  سه چهارم اين كشته شدگان را اعضاء مجاهدين خل.  تن را گرفت12,250عمليات مجاهدين خلق و واكنشهاي ستيزه جويانه رژيم جان 
  ].223. ، ص»مجاهدين ايراني«[داد  شد از هواداران آنها بودند، تشكيل مي يا زندانياني كه ادعا مي
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تعقيب و تر كرده و تشكيالت روحانيت در  تر و سخت اي ارشد جمهوري اسالمي را خشنه هبسياري از چهر
  . كرد ميجستجوي دشمنانش فقط به داخل مرزهاي ايران بسنده ن

  شگرد هميشگي.  3,1
اي اوپوزسيون را در كشورهاي فيليپين، اندونزي، ژاپن، هند و پاكستان در آسيا  ه هعوامل جمهوري اسالمي چهر

، نروژ، سوئد و بريتانياي تريشا قبرس، فرانسه، ايتاليا، سوئيس، آلمان، – دوبي، عراق و تركيه در خاورميانه -
 نفر 162تاكنون حداقل  9.ندا ه و از سوي اقيانوس اطلس در اياالت متحده ترور نمود–كبير در اروپاي غربي 

ند كه در باالترين سطوح حكومت ايران هدايت و همسازي ا هقرباني يك برنامه حساب شده ترور سياسي گرديد
رواني آنرا به باالترين ميزان ممكن برساند، چه با  ثيرأشد كه ت ميحي ي طراا هحمالت اغلب به گون. شده است

 ا استفاده از بجمهوري اسالمي ايران ترور. خصوص به تمركز حمالت به يك محل خاص، و چه به يك سازمان
 حكومت ايران در 10.اسلحه گرم و يا چاقو از فاصله نزديك را به استفاده از مواد منفجره ترجيح داده است

 قابل اعتماد خود نيز هاي گروهي از ا همايت از اين عمليات عالوه بر عوامل اطالعاتي خود، به ميزان گستردح
     11.باشد مياهللا مستقر در لبنان  بهره جسته است كه مهمترين آنها گروه تروريستي حزب

رون سازمان اپوزسيون ويژه مورد عالقه جمهوري اسالمي ايران بوده است رخنه كردن به د به شگرد ديگري كه
 به اين منظور »اسب تروآ«  روشاستفاده كردن از. باشد تا حمالت را تسهيل نمايد ميتوسط يك عامل نفوذي 

جمهوري اسالمي ايران همچنين در تالش . است كه اعتماد را در ميان اعضاء جوامع ايراني دگرانديش تحليل برد
 به اي عمومي خود سعي كرده تاه هي اپوزسيون غالباً در بيانيبيشتر براي تضعيف انسجام و يكپارچگي حركتها

 طريقي گناه يك حمله تكي را به گردن سازمان اپوزسيون رقيب بياندازد و يا آنرا جنگ قدرت در داخل يك
  12.ص قلمداد كنداخ گروه

  مقام رهبري . 3,2
 در تير 13.شد مياهللا خميني انجام  تتحت نظر و اختيار آي  تمام عمليات ترور،1368 در خرداد  ويتا زمان مرگ

 ارتش و يك سري ديگر از سازمانهاي امنيتي همچون سپاه پاسداران  عمالً،اهللا خميني  رهبر آيت،1359ماه 
صادر يي اهللا خميني فتواها آيت 14.كرد ميانقالب، نيروي بسج، نيروهاي انتظامي و عوامل اطالعات را رهبري 

كه در ارتباط با  كه بر عليه رژيم توطئه نمايند داده و شخصاً به افرادي ادي راكرد كه در آن دستور اعدام افر
  .اين ترورهاي سياسي بودند اختياراتي تفويض كرده بود

 در پاسخ به سؤال ، رئيس ديوانعالي كشور و عضو شوراي انقالب،اهللا محمد بهشتي  آيت،1359در تيرماه 
  : پاسخ دادچنين ه بودپرسيد ي نابودي كفار  براگرئهيخبرنگاري كه درباره صحت تشكيل 
                                                            

 .]1پيوست [ راني اي اسالمي ترور دولت جمهوري جهاناتي عملاني قربانيفهرست زماننگاه كنيد به  9
 THE AXIS OF EVIL: IRAN, HIZBALLAH AND THE PALESTINIAN[، »ايران، حزب اهللا، و ترور فلسطيني: محور شرارت«شائول شئ،  10

TERROR[2005 (111. ، ص.(  
 US Department of State, Iran’s Use of[» بهره جويي ايران از تروريسم بين المللي«اداره داخلي وزارت كشور اياالت متحده،  11

International Terrorism) [1993.(  
 ).2005 (110. ، ص»هللا، و ترور فلسطينيايران، حزب ا: محور شرارت«شائول شئ،  12
، كه شهادت ابوالحسن )1376پرويز دستمالچي،  (56. ، ص»هاي ايدئولوژيك تروريسم واليت فقيه و اسناد ميكونوس ريشه«نگاه كنيد به  13
  .كند صدر در دادگاه ميكونوس را بازگويي مي بني

 Iran: The Struggle for the[، )2002(دو . ، ص» براي روح انقالبتالشي: ايران«گزارش خاورميانه گروه بحران بين الملل،  14
Revolution’s Soul [ قابل دسترسي درpdf.08502-revolutionssoul-icg-perspex/ICG/privateviews/org.ranwatch.www://http 

  ).1386 دي 13: تاريخ دسترسي(
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از نظر اسالمي به خودي خود هيچ اشكالي ندارد ولي چون اآلن حكومت اسالمي داريم اين گروهها 
كارشان بايد در رابطه با يك نوع رهبري شاخه از رهبري انقالب قرار بگيرد و آن شاخه از رهبري 

   15.است كه اين بايد با رهبري كل انقالب باشدجوانب كار را توجه كند و اصوالً مسئله اين 

عنوان شاهد حضور  به مور سابق اطالعات ايران كه در محاكمه قتلهاي ميكونوس در آلمانأابوالقاسم مصباحي م
اهللا خميني رسيده بوده شخصاً ديده  ي آيت امضاه را كه بداشت، به دادگاه گفت كه او حكم اجراي يك ترور

  :است

. م اگرچه من فرمانده تيم نبودما ه ديگري چنين فرمان قتلي با امضاي خميني را ديدخود من در مورد
زمان محمد موسوي زاده معاون محمد   در آن16.در لندن بود] هادي خرسندي[اين مورد خسرو هرندي 

در آنجا من در حضور او . شهري وزير وقت واواك با يك كپي از فرمان قتل به دوسلدورف آمد ري
من مترجم آنها بودم و ...  با فرمانده مسئول اين سوء قصد و معاونش مالقات كردم] ادهموسوي ز[

    17.فرمان قتل را از فارسي به فرانسه ترجمه كردم

   ويژه   عملياتكميته . 3,3
گيري   موضوعات مهم كشوري تصميمدربارهسيس شد تا أاهللا خميني ت  ويژه پس از مرگ آيتعملياتكميته 
اهللا  اين واقعيت كه رهبر جمهوري اسالمي آيت.  استبيني نشده اين كميته در قانون اساسي پيشوجود . نمايد

جمهوري اسالمي ايران به در  واليت فقيه اصلعهده دارد و اينكه  به ي رياست اين كميته راا هسيد علي خامن
   18.ت و مجلس قرار داده استدهد، در عمل اين كميته را  باالتر از دول ي را ميا هرهبر هر قدرت فوق العاد

ديگر اعضاء دائم اين كميته عبارتند از رئيس جمهور، سخنگوي مجلس، وزير اطالعات، وزير امور خارجه، وزير 
كشور، وزير دفاع، رئيس قوه قضائيه، رئيس سازمان برنامه و بودجه، رئيس نيروهاي مسلح ستاد ارتش، فرمانده 

 برخي افراد با تجربيات و تخصصهاي ويژه در 19. پليس جمهوري اسالميسپاه پاسداران انقالب و رئيس نيروي
شهري پس  براي مثال حجت االسالم محمد محمدي ري. كنند اما هيچگونه پست وزارتي ندارند مي كار تهاين كمي

 چند تن از 20. ادامه دادتهاز آنكه پست وزارت اطالعات را ترك گفت، در كنار جانشينش به خدمت در اين كمي
 اين پستها توسط حسن روحاني و ،1370در اواسط دهه . ددارن حضور تهنمايندگان شخصي رهبر نيز در اين كمي

  .دش موضوعات اتمي شد، اشغال دربارهسخنگوي ايران  كه بعدها ،علي الريجاني

رفت سركوب و حذف مخالفان سياسي يگ مي مورد بحث و بررسي قرار تهيكي از مسائلي كه توسط اين كمي
ي با روزنامه ا ه در مصاحب، دبير شورايعالي امنيت ملي،معاون رئيس جمهور، حسن روحاني. مهوري اسالمي بودج

                                                            
 ].2پيوست  [2/5/1359، اطالعات، »شود استرداد بختيار از فرانسه تقاضا مي« 15
او مدت كوتاهي پس از انقالب مجبور به . هادي خرسندي شاعر،كمدين و طنز پرداز ايراني است كه از منتقدين شديد جمهوري اسالمي است 16

  .برد ترك كشور شده و اكنون در لندن به سر مي
مهران پاينده، چاپ اول،  (165. ، ص»سناد دادگاه ميكونوسا: سيستم جنايتكار«، 1375 مهر 3در ) ابوالقاسم مصباحي(شاهد سي شهادتنامه  17

2000.( 
شهري يكي از   در زمان كشتار ميكونوس، ديگر اعضاء دائم كميته عبارت بودند از اكبر هاشمي رفسنجاني رئيس جمهور وقت، محمد ري.همان 18

ران وقت، رضا سيف اللهي رئيس نيروي انتظامي وقت، و آيت وزراي سابق اطالعات، محسن رضايي فرمانده كل سپاه پاسداران انقالب اسالمي اي
تجزيه و تحليل يك ترور : قتل در ميكونوس«به طور كلي نگاه كنيد به مركز اسناد حقوق بشر ايران، . اهللا خزعلي يكي از اعضاء شوراي نگهبان

  .]»كونوسقتل در مي: مركز اسناد حقوق بشر ايران«: از اين به بعد) [1386فروردين (» سياسي
 7-8 .صص ]IRAN: A STATE OF TERROR[» كشور ترور: ايران«گروه حقوق بشر پارلمان انگلستان، اريك ايوبري و رابرت ويلكينسون،  19
)1993.( 

 .18زيرنويس . ، رك»قتل در ميكونوس: مركز اسناد حقوق بشر ايران«به طور كلي نگاه كنيد به  20
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در نابود ساختن  فعاليتهاي گروههاي ضد انقالب در خارج از كشور ] ايران[«:  ميگويد1373اطالعات در سال 
 ويژه گذاشته تاعمليعهده كميته ه  پس از مرگ خميني مسئوليت تعيين ترور افراد ب21.»درنگ نخواهد كرد

گرفت، يكي از اعضاء كميته  مييد رهبر جمهوري اسالمي قرار يأكه توصيه اين كميته مورد ت هنگامي. شد
فرماندهان اين شورا .  اجرا نمايد23 وزارت اطالعات22يافت اين تصميم را با كمك شوراي عمليات ويژه ميوظيفه 

وسيله مقام رهبري امضاء شده بود، دريافت  به قتل يك فرد كهيك حكم كتبي مبني بر مجاز دانستن 
شد و  مي نيروي قدس بيشتر به عملياتي در كشورهاي همسايه ايران مانند عراق و تركيه گمارده 24.كردند مي

گاهي اوقات هر دو سازمان با هم  25.گرفت ميوزارت اطالعات براي فعاليت در مناطق دورتر مورد استفاده قرار 
  .كردند ميويژه دشوار كار  به ي يك موردبر رو

  وزارت اطالعات. 3,4
از پيامدهاي بالفاصله پس از وقوع انقالب، ظهور مؤسسات جديد متناقضي 

، )ميليشيا(نيروهاي شبه نظامي   مانند– در حكومت جمهوري جديد بود
هر يك توان اطالعاتي خود را   كه– جناحهاي سياسي و ارگانهاي دولتي

رساني خود را اداره كرده و تحقيقات  اي اطالعه ه شبك،پرورش داده
حكومت جمهوري جديد . دادند ميي را صورت ا هناهماهنگ و گسست

ديد و با اين  ميثبات خود را در هر جبهه با تهديدهاي زيادي روبرو 
 در روز 26.ه و درهم بودوجود پاسخ حكومت به اين تهديدها بسيار پراكند

 مجاهدين خلق بمبي را در نزديكي وزارت مخابرات كار ،1361 مهر 9
. جاي گذاشت به گذاشتند كه حدود هفتاد تن كشته و سيصد زخمي

 ضمن مالقات مجروحان در بيمارستان، ، ميرحسين موسوي،نخست وزير
ي واحد در ايران شد تا از وقوع مجدد ي مبني بر تشكيل يك سازمان اطالعاتا هخواستار تصويب صريح اليح

    27.عمل آيد به چنين فجايعي پيشگيري

هاي اطالعاتي به سپاه پاسداران از جمله اعطاي حق انحصاري فعاليتقانونگذاران تعدادي پيشنهاد را در نظر گرفتند، 
 اين سرويس كه طوري به  بهترين سازمان اطالعاتي موجود در كشور بود، دارايزمان انقالب، كه در آن

. اطالعاتي جديد وابسته به قوه قضائيه باشد و يا تحت تابعيت مستقيم دفتر رياست جمهوري عمل نمايد
ت راسيس نمايند زيرا بر حسب قانون اساسي وزأقانونگذاران نهايتاً ترجيح دادند كه يك وزارت اطالعات جديد ت

                                                            
 ].»رابط تهران«: از اين به بعد[، ]The Tehran Connection, TIME MAGAZINE [1/1/1373 تايم، ، مجله»رابط تهران«توماس سنكتون،  21
مهران پاينده،  (194-5 و 171-2. ، ص»اسناد دادگاه ميكونوس: سيستم جنايتكار«، 1375 مهر 3در ) ابوالقاسم مصباحي(شاهد سي شهادتنامه  22

 ).2000چاپ اول، 
مركز اسناد حقوق بشر . اند نام برده) يا واواك، وزارت اطالعات و امنيت كشور(انه به نام وزارت اطالعات و امنيت اسناد مختلف از اين وزارتخ 23

كند،  باشد اما هرگاه كه از منابع ديگر مستقيماً نقل قول مي ايران معتقد است كه نام اين سازمان، وزارت اطالعات جمهوري اسالمي ايران مي
 .هد كردنامهاي ديگررا ذكر خوا

مهران پاينده، چاپ اول،  (187. ، ص»اسناد دادگاه ميكونوس: سيستم جنايتكار«، 1375 مهر 3در ) ابوالقاسم مصباحي(شاهد سي شهادتنامه  24
2000.(  

 ويد در آرشموجو ()1386 بهمن 25 (»محسن سازگارا، يكي از موسسان سپاه پاسداران انقالب اسالمي مركز اسناد حقوق بشر ايران بامصاحبه « 25
 .)رانيمركز اسناد حقوق بشر ا

 ).2000مهران پاينده، چاپ اول،  (165. ، ص»اسناد دادگاه ميكونوس: سيستم جنايتكار«.  همان26
محمد  (37. ، ص»تأسيس وزارت اطالعات، مقابله با شبكه هاي جاسوسي و تروريستي و تأسيس دادسراي ويژه روحانيت: خاطره ها، جلد سوم« 27

  ].»ري شهري، جلد سوم«: از اين به بعد) [1385 شهري، مركز اسناد جمهوري اسالمي، محمدي ري

آرم وزارت اطالعات جمهوري اسالمي 
  ايران



 10

بودند و در نتيجه اميد آن بود  مي نيز مجلس  بايد تحت نظارت مشترك نخست وزير و رئيس جمهور واه هخان
    28.ي از تشكيل يك ساواك ديگر جلوگيري نمايدا هكه يك چنين نظارت و سرپرستي گسترد

يد أي به ت همانسال شهريور10 به تصويب مجلس و در ،1362  مرداد27آئين نامه تشكيل وزارت اطالعات در 
كشف و پرورش اطالعات امنيتي و اطالعات «العات را به ، وزارت اطاين آئين نامه. شوراي نگهبان رسيد

خارجي و حفاظت اطالعات و ضد جاسوسي و بدست آوردن آگاهي هاي الزم از وضعيت دشمنان داخلي و 
تواند توسط اين وزارتخانه جديد مورد استفاده  ميدارد، اما در تبيين ابزار و لوازم قانوني كه  مي موظف 29»خارجي

مسئوليت خاصي به  30.نمايد ميستفاده از كلي ترين عبارات، فقط طرحي ناقص و مختصر ترسيم قرار گيرد، با ا
سيس تا أاز زمان ت 31.اين وزارتخانه واگذار شد و آن كارآمدتر نمودن هرچه بيشتر اقدامات ضد اپوزسيون بود

 كه  از طريق 32صورت بزرگترين سازمان مستقل دولتي در ايران درآمده است به كنون، وزارت اطالعات
   33.تواند به بيرون مرزهاي خود دسترسي يابد مي، رژيم آنمكانيزم اصلي عمليات 

ي را مبني بر تعيين شرايط و ويژگيهاي رئيس وزارت اطالعات از ا ه مجلس اليح،1362 ارديبهشت 29در تاريخ 
  34.را بر عهده داشته باشدتوانست رياست اين وزارت مهم  ميفقط يك روحاني با درجه اجتهاد . تصويب گذراند

رغم اين نياز قانوني كه اهداف و اولويتهاي اين وزارتخانه بايد به تصويب هيئت وزرا و رئيس جمهور  علي
بخشيد كه اين وزارتخانه تحت حيطه اقتدار تشكيالت روحانيون باقي   ميبرسد، وجود چنين شرطي اطمينان 

هيچيك از احزاب  ضوبوده و ع» اشتهار به عدالت و تقوي«ي د داراباي ميين وزير همچنين ا 35.خواهد ماند
   36.باشدنسياسي 

عيل فردوسي پور را براي پست وزارت اطالعات نامزد نمود اما اين ادر ابتدا نخست وزير موسوي آقاي اسم
شهري   پس از آن موسوي اين پست را به حجت االسالم محمد محمدي ري37.انتصاب به تصويب مجلس نرسيد

رئيس شهري و   پدر زن ري،اهللا مشكيني يد آيتيأاهللا خميني و هم به ت يد آيتيأاين انتصاب هم به ت. اد نمودپيشنه
شهري  قابليت الزم را  يد كرد كه رييأاهللا مشكيني ت همچنين آيت. ، رسيد1386 تا 1386از سال مجلس خبرگان 
عنوان نامزد جديد پست  به 1363  مرداد24و در شهري سمت پيشنهادي را پذيرفت  ري. باشد ميبراي اجتهاد دارا 

    38.به وي رأي اعتماد الزمه را دادنيز  مجلس. وزارت اطالعات به مجلس معرفي شد

عنوان قاضي شرع دادگاه شهر دزفول انجام وظيفه كرده بود تا  به  به مدت كوتاهيشهري قبالً االسالم ري حجت
ماه  او در تير. سيس نمايدأ را ت اسالمي ارتشدادگاه انقالبد  از وي درخواست ش،1358آنكه در اواخر سال 

از مهمترين كه ، ، محاكمه افراد بسيار معروفي را كه در كودتاي نافرجام نوژهعنوان رئيس دادگاهه ب، 1359
                                                            

  .38. ، ص27زيرنويس . ، رك»ري شهري، جلد سوم« 28
 .273 و 39. ، صص27زيرنويس . ، رك»ري شهري، جلد سوم« 29
  .39. ، ص27زيرنويس . ، رك»ري شهري، جلد سوم« 30
  .281. ، ص8زيرنويس . ، رك»منشري«همچنين نگاه كنيد به . 1362رداد  م27قانون تشكيل وزارت اطالعات، مصوب  31
، قابل دسترسي در )2002 (9. ، ص»تالش براي روح انقالب: ايران«گزارش خاورميانه گروه بحران بين الملل،  32

pdf.080502-revolutionssoul-icg-perspex/ICG/privateviews/org.iranwatch.www://http )1386 اسفند 23: تاريخ دسترسي.(  
 The structure of Power in Iran, An Overview of[، »ساختار قدرت در ايران، مروري بر سيستم دولتي و سياسي ايران«نگاه كنيد به  33

PBS, the Iranian Government and Political System [ قابل دسترسي در
html.govt/inside/antehr/shows/frontline/pages/wgbh/org.pbs.www://http) 1386 دي 14: تاريخ دسترسي(. 

قوانين مشابهي صالحيت رئيس قوه قضائيه، رئيس ديوانعالي كشور، و . 1362 ارديبهشت 29قانون تعيين ضوابط و شرايط وزير اطالعات،  34
 .39. ، ص27زيرنويس . ، رك»ري شهري، جلد سوم«كند، نگاه كنيد به  دادستان كل ايران را تعيين مي

  .11، ماده 1362 مرداد 27قانون تشكيل وزارت اطالعات، مصوب  35
  .39. ، ص27زيرنويس . ، رك»ري شهري، جلد سوم« 36
  .  48. ، ص27زيرنويس . ، رك»ري شهري، جلد سوم« 37
  .58 و 49-50. ، صص27زيرنويس . ، رك»ري شهري، جلد سوم« 38
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شهري   اين ري،1361 فروردين 21 همچنين در 39. انجام داد رافتار شده بودند گر بود،چالشهاي اوليه رژيم جديد
در دستيار غير روحاني خميني از زاده  صادق قطب . اعالم نمودا ر»زاده توطئه قطب«بود كه كشف به اصطالح 

كه به همدستي او متهم شده بود . عهده داشت به صدر وزارت امور خارجه را بود كه در دولت بنيدوران انقالب 
عربستان صعودي و اياالت متحده ت شد حماي مي كه ادعا »گروههاي ضد انقالب« ازغير منسجميائتالف 

به  كاظم شريعتمداري را  العظمياهللا رقيب قديمي خميني يعني آيتمشهور و مريكا و نيز پشتيباني روحاني آ
 همچنين در 41. اعدام شد1362 شهريور 24زاده در روز   قطب40.را طراحي كرده بوديي دست آورده بودند، كودتا

از صد تن اعضاء حزب توده كه متهم به توطئه در ميان نيروهاي مسلح اي بيش ه ه در محاكم،1362آذر و دي 
 دادگاه ،زمان اظهار كرده بود طور كه خود او در آن   آن42.دار بود شهري رياست دادگاه را عهده شده بودند ري

 43.تنشس مي »نوكران شرق« را انجام داده بود و اكنون به قضاوت در محاكمه »نوكران غرب«او قبالً محاكمه 
 در بين تشكيالت روحانيون اندك كسي بود كه از جهت صالحيت براي رياست وزارت اطالعات ،1363تا سال 

  44. اطالعات بود وزير1368 تا 1363شهري از سال  ري. بتواند با وي برابري كند

ين االسالم علي فالحيان را جايگز  معاون خود حجت1368 در شهريور ، رفسنجاني وقت هاشميرئيس جمهور
باره نقشي كه و به صراحت تمام درعهده داشت  به  اداره اين وزارتخانه را1376فالحيان تا سال  .شهري نمود ري

 8ي كه در ا هدر مصاحب. گفت ميدر به دام انداختن مخالفان رژيم در داخل و خارج از كشور ايفا نموده سخن 
اظهار داشت كه وزارتخانه او در از هم پاشيدن و پخش شد، فالحيان ) IRIB(زيون ايران ي از تلو،1371شهريور 

  :پوزيسيون از بسياري جهات موفق بودههاي ا تالشي نمودن فعاليتهاي گروهم

آنها مجبور به فرار . توان يافت مي در حال حاضر در ميان ملت هيچ گروه مخالفي ن،رفته هم روي
ما به . ا را در خارج كشور زير نظر داريمنهآما هم اكنون در تعقيب آنها هستيم و دائماً ...  ندا هشد

يم ا هبه لطف خدا ما قادر بود. داخل سازمانهاي مركزي آنها نفوذ كرده و از فعاليتهاي آنها مطلع هستيم
يم چه در خارج كشور و ا ه ما توانست،عالوه بر آن...  حركات آنها را مداوماً تحت كنترل داشته باشيم

همانطور كه . اي مخالف وارد آوريمه هت سنگيني به بسياري از گروچه در نزديكي مرزهايمان ضربا
است كه از طريق ] ايران[اي اپوزيسيون فعال، حزب دمكرات كردستان ه هدانيد يكي از اين گرو مي

يم ضربات ا هما قادر بود...  كنند ميدو سازمان، گروه اصلي و نيز بخش دستياران، در كردستان فعاليت 

                                                            
ا درآمد در حاليكه چند صد چترباز ايراني شاغل و بازنشسته به طرف پايگاه  نيروي هوايي  به اجر1359 تيرماه 19 و 18توطئه نوژه در روزهاي  39

اين واقعه به ويژه قابل مالحظه است زيرا . نوژه در نزديكي شهر همدان به راه افتادند تا كودتايي را بر عليه رژيم جمهوري اسالمي آغاز نمايند
و ملي گرايان آزاديخواه سكوالر وابسته به دكتر بختيار قادر بودند نيروهايشان را به يكديگر اولين مورد مهمي بود كه در آن سلطنت طلبان 

چند صد نفر . حكومت ايران از قبل درباره اين كودتا با خبر شد و بسياري از چتربازان به محض اينكه به پايگاه رسيدند دستگير گرديدند. بپيوندند
از .  تن اعدام شدند144دستگير شدگان را به زودي محاكمه نموده و . ند در طي روزهاي بعد دستگير شدندشد در اين توطئه دست داشت كه ادعا مي

ترس اينكه مبادا ديگر افراد پرسنل نظامي هم با اين توطئه مربوط باشند و يا با آن همدردي نمايند، آيت اهللا خميني براي هر فردي كه در اين 
به طور . اي در ميان نيروهاي مسلح دست زدند در كرد و مقامات انقالبي در طي ماههاي بعد به  تصفيه گستردهكودتا دخالت داشت فتواي اعدام صا

 Mark) [2002، 34يوروسكي، ژورنال بين المللي مطالعات خاورميانه، جلد اسمارك گ (649. ، ص»توطئه نوژه و سياست ايران«كلي نگاه كنيد به 
Gasiorowski, The Nuzhih Plot and Iranian Politics[ محمد محمدي ري شهري، مركز اسناد  (83-88. ، ص»خاطره ها، جلد اول«؛

  ].»ري شهري، جلد اول«: از اين به بعد) [1383جمهوري اسالمي، 
 .227 -238. ، صص39زيرنويس . ، رك»ري شهري، جلد اول« 40
  . 307.  همان، ص41
 .319. ، ص8زيرنويس . ، رك»منشري« 42
 .همان 43
  .27زيرنويس . ، رك»ري شهري، جلد سوم«به طور كلي نگاه كنيد به  44
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و بخش دستياري متحمل ضربات سنگيني شده و  گروه اصلي. هايشان وارد آوريمكارسازي به كادر
  45.ت رفته اسفعاليتهايشان تحليل

عالوه بر اتهام نقش داشتن در  .المللي است در حال حاضر فالحيان موضوع صدور حداقل سه حكم بازداشت بين
 اينترپل 1386خاطر آن در آبان  به ه ك،1373س آيرس در تيرماه وگذاري مركز فرهنگي يهوديان در بوئن بمب

 از 1384 از آلمان و در اسفند 1374براي وي اخطار قرمز صادر كرده، احكام بازداشت ديگري هم در اسفند 
 فالحيان 46.سوئيس براي رهبري در قتل ايرانيان دگرانديش در هر دوي اين كشورها، براي وي صادر شده است

عنوان  به وي هنوز هم.  رهبر در ايران را بر عهده داردمسئوليت انتخابباشد كه  ميبرگان اينك عضو مجلس خ
  .رود ميشمار  به اي مؤثر و بانفوذ در سياست ايرانه هي يكي از چهرا هاهللا خامن مشاور امنيتي آيت

در توان با قتل بيش از هشتاد تن  ميماهنامه پيام امروز نتيجه گرفت كه علي فالحيان را در طي دوران وزارتش 
 تحقيقات ،1378در سال  47.ند، مرتبط دانستا هكه در اين گزارش مستند شديي داخل ايران و نيز تمام ترورها

رسمي در ايران درباره فعاليتهاي فالحيان در زمان تصدي وزارت اطالعات ناگهان متوقف شد، زيرا فالحيان در 
  48. خواهد شدوي مجبور به ذكر يك سري اساميي كرده بود كه اگر اين تحقيقات ادامه يابد ا ه عموم اشارجمع

آبادي جانشين او شد كه از  اهللا قربانعلي دري نجف  آيت، در زمان رياست جمهوري محمد خاتمي،پس از فالحيان
آبادي  االسالم علي يونسي جايگزين نجف  حجت،1379در سال  49.دار اين مسئوليت بود  عهده1379 تا 1376سال 

االسالم غالمحسين محسني  ، حجت1384نژاد، در سال   آمدن رئيس جمهور محمود احمديبا بر سر كار. گرديد
  .ي جانشين يونسي گرديدا هاژ

  سپاه پاسداران انقالب اسالمي. 3,5
 شوراي انقالب كه متشكل از نزديكترين مشاوران خميني بود، پيشنهاد تشكيل يك نيروي ،1358در فروردين 

اين شورا در يك بيانيه عمومي وظائف مورد نظر اين . اران انقالب اسالمي را دادنظامي جديد به نام سپاه پاسد
  :نيروي جديد را به شرح ذيل اظهار كرد

حفظ انضباط در شهرها و روستاها، جلوگيري از تحريك و توطئه، جلوگيري از خرابكاري در 
فرصت طلب و  ناصرا، جلوگيري از رسوخ عه هموسسات دولتي و ملي و مراكز عمومي و سفارتخان

اي فوق العاده ه هضدانقالبي در داخل صفوف مردم، اجراي دستور دولت موقت و اجراي احكام دادگا
  50.اسالمي

                                                            
 Vorsitzenden Richter am[ به كوبش، قاضي دادگاه عالي آلمان] Senior Public Prosecutor[ يادداشت برونو يوست، دادستان ارشد 45

Kammergericht) [13 موجود در آرشيو مركز اسناد حقوق بشر ايران) (1373 تير.( 
  .18زيرنويس . ، رك»قتل در ميكونوس: مركز اسناد حقوق بشر ايران«اي جزئيات بيشتر نگاه كنيد به بر 46
 HUMAN RIGHTS IN IRAN: THE ABUSE OF CULTURAL[، »سوء استفاده از نسبيت گرايي فرهنگي: حقوق بشر در ايران«رضا افشاري،  47

RELATIVISM[2001 (214.  ص(.  
  .همان 48
 . به سمت دادستان كل منصوب شد1384علي دري نجف آبادي در سال آيت اهللا قربان 49
از ساواك تا شبكه ارتشي «: از اين به بعد [25/5/1386، راديو فردا، »از ويرانه هاي ساواك تا شبكه ارتشي عظيم، بخش اول«نگاه كنيد به  50

  ).1386 بهمن 18: تاريخ دسترسي (id?aspx.ArticlePrint/com.radiofarda.www://http=074514قابل دسترسي در ] »عظيم
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 صادر شد، توصيه 1358يت اهللا خميني طي فرماني كه در فروردين آ
ري را موريت ديگأيني همچنين م خم51.شوراي انقالب را پذيرفت

براي سپاه پاسداران انقالب در نظر گرفت كه همانا صدور انقالب 
نتيجه سپاه   در.اسالمي براي مسلمانان ستمديده در سراسر جهان بود

پاسداران اينك مجهز به تداركات و پشتيباني و نيز دريافت 
آموزشهاي گوناگون نظامي از گروههاي اپوزيسيون شيعه در عراق، 

  اين است عجب52.ندا هت و عربستان صعودي شدبحرين، لبنان، كوي
ي ساختمانكه سپاه پاسداران انقالب اسالمي مقر فرماندهي خود را در 

 مستقر كرده است كه قبالً پايگاه مركزي سازمان مخوف امنيت
  53.كشور شاه، ساواك بوده است

به سمت فرمانده سپاه پاسداران انقالب يي  محسن رضا،1360 در سال
 در 54. در اين سمت باقي ماند1376يده شد و تا خرداد اسالمي برگز

 و هشت مظنون ديگر به اتهام ، وزير سابق اطالعات،و علي فالحيانيي  مقامات آرژانتيني براي رضا،1385آبان 
  مركز فرهنگي يهوديان در بوئنس آيرس داشته1373گذاري سال  شود سپاه پاسداران در بمب مينقشي كه گفته 

 تشخيص مصلحت نظام مجمعدر حال حاضر دبير يي  رضا55.المللي صادر نمودند داشت بين، حكم بازاست
    56.باشد ميجمهوري اسالمي ايران 

 ديگر فرماندهان سابق سپاه پاسداران را به پستهاي سياسي مهم ،يا هاهللا خامن اهللا خميني، آيت جانشين آيت
علي الريجاني دبير شورايعالي  نژاد و د احمدي رئيس جمهور محموتوان  ميهمنصوب كرده است، از آن جمل

 برد كشور، نيروهاي ترويج دور در حال حاضر سپاه پاسداران مسئول كنترل موشكهاي 57. را نام بردامنيت ملي
 بيش از وظايفي كه اه پاسداران سپ58.استمين امنيت پايتخت كشور أاخالق در ميان عموم معروف به بسيج، و ت

سسان ؤيكي از م. ثير و نفوذ بر جامعه ايران داردأ ت،»پاسداري از انقالب« شده بود، يعني در ابتدا برايش مقرر
كند، شكل نوين سپاه پاسداران  مي كه اكنون در تبعيد و در اياالت متحده زندگي ، محسن سازگارا،سپاه پاسداران

  . كند صيف مي تو59» حزب كمونيست، يك تشكيالت شغلي، و يك مافيا.ب.گ.يزي شبيه به كچ«را  

  
  

                                                            
  .50زيرنويس . ، رك»از ساواك تا شبكه ارتشي عظيم« 51
، قابل دسترسي در )2002 (9. ، ص»تالش براي روح انقالب: ايران«گزارش خاورميانه گروه بحران بين الملل،  52

pdf.050208-revolutionssoul-icg-perspex/ICG/privateviews/org.iranwatch.www://http )1386 اسفند 23: تاريخ دسترسي.(  
  .50زيرنويس . ، رك»از ساواك تا شبكه ارتشي عظيم« 53
  .50زيرنويس . ، رك»از ساواك تا شبكه ارتشي عظيم« 54
آرژانتين مجمع عمومي اينترپل تصميم كميته اجرايي در باره بحث در مورد اخطار قرمز مركز فرهنگي يهوديان در «اطالعيه عمومي اينترپل ، 55

 .1386 آبان 16، »كند تائيد مي
 .50زيرنويس . ، رك»از ساواك تا شبكه ارتشي عظيم« 56
 Greg Bruno, Iran’s Revolutionary) [1386 آبان 3(، شوراي روابط خارجي، »سپاه پاسداران انقالب اسالمي ايران« گرگ برونو، 57

Council on Foreign Relations, Guards] [قابل دسترسي در ] »سپاه پاسداران ايران«: از اين به بعد
/14324/publication/org.cfr.www://http) 1386 بهمن 24: تاريخ دسترسي.(  

  .57زيرنويس . ، رك»سپاه پاسداران ايران« 58
 .57زيرنويس . ، رك»سپاه پاسداران ايران« 59

 آرم سپاه پاسداران انقالب اسالمي
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  سپاه قدس
 مدير بخش ، يك واحد تخصصي از اعضاء برگزيده سپاه پاسداران است كه به گفته عباس ميالني60سپاه قدس

 افراد از ارتشي كه خود از ه دستچين شدافرادي«نفورد، متشكل است از اشناسي دانشگاه است مطالعات ايران
 گروه منعكس كننده هدفهاي عقيدتي جمهوري اسالمي  عنوان اين61.»تشكيل شده است  عقيدتيشده دستچين

اين نيرو بخشي از سپاه پاسداران است . باشد مياست كه همانا مجبور كردن اسرائيل به خروج از قلمرو فلسطينيان 
   62.شود مياداره رهبري و نه رئيس جمهور كه زير نظر مقام 

چون اين سپاه يك واحد مخفي و . ت و در طي جنگ ايران و عراق شكل گرف1359سپاه قدس در سال 
 جزئيات مربوط به تعداد افراد، ميزان قدرت، بودجه و نوع مأموريتشان طبقه بندي شده و حتي به بودزيرزميني 

 تمام تحقيقات بر اين نكته تا حد وسيعي توافق دارند كه نقش  نتايجحال ر ه اما به63.رسيد مياطالع مجلس نيز ن
ماهان عابدين از مركز مطالعه تروريسم در . باشد مييات در خارج از مرزهاي ايران اصلي اين گروه انجام عمل

  :گويد ميدرباره سپاه قدس ) درك اسالم گرائي (Islamism Digestلندن و سردبير ماهنامه 

 25عملكرد اصلي آن، انجام يك رشته عمليات در خارج از ايران است و از جهت تاريخي در طي 
درگيري : اي زير مشغول فعاليت بوده استه ه اين نيرو در عرص–ر همين حدود سال گذشته و يا د

 1370 و 1360اي ه ه، فعاليتهاي گسترده در لبنان، فعاليتهاي وسيعي در ده1360هاي افغانستان در دهه 
كه اين سپاه با افراد ناراضي عراقي و اقليت كردها در شمال عراق براي تضعيف رژيم  در عراق وقتي

ي در بوسني داشتند ا هفعاليت گسترد] سپاه قدس [،1370در اوايل دهه . كردند مي حسين كار صدام
ندرت ذكري  به  كه–فعاليتهاي آنان . بودنديي ومسئول تهيه سالح و تجهيزات براي مسلمانان بوسنيا

طي شد كه در  مي 1370 شامل انجام عمليات در جنوب سودان در اوايل دهه –از آن به ميان آمده 
در ميادين مختلفي درگير بوده ] اين سپاه[بنابراين . كردند ميآن، اين نيرو با ارتش سودان كار 

   64.است

 آن نهادارت اطالعات در عمليات برون مرزي وزدارد كه سپاه قدس شريك اصلي  ميمحسن سازگارا اظهار 
كه در يي ما در عين حال براي مأموريتهاكند ا ميمعموالً سپاه قدس در خاورميانه و آسيا مستقالً عمل . باشد مي

 كند، مانند ماجراي ترور دكتر عبدالرحمن قاسملو در وين مينواحي دورتر باشند در صورت نياز، پشتيباني فراهم 
در حقيقت، فرمانده فعلي اطالعات نيروي قدس، سرتيپ پاسدار محمد  65). اين گزارش4,4نگاه كنيد به بخش (

                                                            
 .اورشليمالقدس يا  60
 ,Scott Shane [1385 بهمن 28، اينترنشنال هرالد تريبون، »ون ايراني اطالعات كمي دارداياالت متحده در باره واحدهاي مظن«اسكات شين،  61

U.S. Has Little Data on Iranian Units under Suspicion, INTERNATIONAL HERALD TRIBUNE] [واحدهاي مظنون «: از اين به بعد
 .كند كه از دكتر ميالني نقل قول مي] »ايراني

 ,Scott Shane, Iranian Forces [1385 بهمن 28، نيويورك تايمز، »روهاي ايراني، تمركز اياالت متحده، هنوز يك رازني«اسكات شين،  62
Focus of U.S., Still a Mystery, NEW YORK TIMES[ محسن سازگارا، يكي  مركز اسناد حقوق بشر ايرانمصاحبه «، همچنين نگاه كنيد به

 .)راني مركز اسناد حقوق بشر اويموجود در آرش ()1386 بهمن 25 (»ب اسالمياز موسسان سپاه پاسداران انقال
  .61زيرنويس . ، رك»واحد هاي مظنون ايراني« 63
، ]Islamism Digest[ مركز مطالعات تروريسم در لندن و سردبير ماهنامه درك اسالم گرايي مصاحبه با ماهان عابدين، رئيس  بخش تحقيقات 64

، قابل دسترسي در 1385 بهمن 27ياري، از راديو آزادي تهيه شده، كه توسط گلناز اسفند
html.12BD7A2E541A-D7BF-E448-B693-CE123B2007/02/36/featuresarticle/org.rflrl.www://http) 23: تاريخ دسترسي 
 ).1386بهمن 

 ويموجود در آرش ()1386 بهمن 25 (»نقالب اسالميمحسن سازگارا، يكي از موسسان سپاه پاسداران ا مركز اسناد حقوق بشر ايرانمصاحبه « 65
  .)رانيمركز اسناد حقوق بشر ا
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ريش بازداشت تبه مدت كوتاهي توسط مقامات ا 1368ه با ترور قاسملو در تابستان  در رابط،جعفر صحرارودي
  66.گرديد

مريكا سپاه قدس و سپاه پاسداران انقالب اسالمي را در رده حمايت آ دولت اياالت متحده ،1386 آبان 3در 
 جهاد اسالمي فلسطين، از جهت مادي، طالبان، حزب اهللا لبنان، حماس،] آنها[«كنندگان از تروريسم شمرد زيرا 

براي گروههاي شيعه « و نيز »كنند مي فرماندهي كل، را پشتيباني –و جبهه خلق براي آزادي فلسطين 
گناه عراقي را هدف قرار داده و  جوي عراقي كه نيروهاي ائتالف و نيروهاي عراقي و غيرنظاميان بي ستيزه
  67.»نمايند ميگذاري و راهنمائي، تهيه  صورت اسلحه، آموزش، سرمايه به كشند، ابزار كشتار مي

  اهللا لبنان حزب. 3,6
در . اهللا لبنان تاكنون، جمهوري اسالمي ايران روابط نزديكي با اين سازمان داشته است سيس حزبأاز زمان ت
 نفر در لبنان مستقر 170نيروي كوچكي از سپاه پاسداران در حدود   در پاسخ به حمله اسرائيل،،1361تابستان 

اهللا علي  كرد و در همان هنگام آيت مي، كار »ملا« با گروه اسالمي شبه نظامي سپاه پاسداران  در ابتدا،68.ندشد
 را با گروه »ملا«گري بود تا گروه اسالمي   در پشت صحنه مشغول ميانجي، سفير ايران در سوريه،اكبر محتشمي

اهللا   آيت،1364 در سال 69.اهللا را تأسيس نمايد زب و انجمن دانشجويان اسالمي ادغام نموده و ح»الدعوه«لبناني 
 در اين 1375علي اكبر محتشمي به مقام وزارت كشور در دولت ميرحسين موسوي ترفيع يافت، كه تا سال 

ايران نيروي «: دگوي مي چنينمريكا، سيا، آپوالك، تحليلگر سابق سازمان اطالعات .  كنت ام70.سمت باقي ماند
، آموزش، حمايت مالي و معنوي، و اغلب رهبري دهياهللا بود و تهيه نظام و سازمان محركه اصلي پشت حزب

   71.»دار بود را عهدهآنها عملياتي 

در . داد مياهللا سازمان  بود كه از طريق آن جمهوري اسالمي روابط خود را با حزبيي سپاه پاسداران مجرا
ي با صداي لبنان روابط فوق را ا ه در مصاحب، لبنان هادي رضا عسكري فرمانده سپاه پاسداران در،1370فروردين 

مأموريت ما آموزش مردم براي جنگ با اسرائيل  :سپاه يك گروه شبه نظامي نيست «:ين توصيف كردچن
 اظهار داشت سپاه پاسداران نه تنها در چشم ،اهللا  دبير كل حزب، عباس الموسوي،1366 مهر 26 در 72».است
 الموسوي در ميان اولين افراد 73».آيد، بلكه رئيس ماست مين اسالمي ما به حساب يك بخش از سازما«اهللا  حزب

   74.دكر از سپاه پاسداران آموزش نظامي دريافت 1361اهللا بود كه در سال  گروه حزب
                                                            

 IRAN’S MILITARY FORCES AND) [2007 (80. ، ص»نيروهاي رزمي و توانايي هاي جنگي ايران«كوردسمان و مارتين كليبر، . آنتوني س 66

WAR FIGHTING CAPABILITIES .[  
 ,U.S. Department of State[، »تعيين نام افراد و گروههاي ايراني فعال و پشتيبان گسترش تروريسم«وزارت كشور اياالت متحده آمريكا،  67

Designation of Iranian Entities and Individuals for Proliferation Activities and Support for Terrorism [ قابل دسترسي در
htm.94193/oct/2007/prs/pa/r/gove.state.www://http) 1386 اسفند 14: تاريخ دسترسي(.  

 HIZBA’LLAH IN LEBANON: THE POLITICS OF THE[، »سياست بحران گروگانگيري غرب: حزب اهللا در لبنان«مگنوس رنستورپ،  68

WESTERN HOSTAGE CRISIS [1997 (33. ص] (حزب اهللا در لبنان«: از اين به بعد«.[  
، »خلقت يك رهبر شيعه بنيادگرا: فضل اهللا«همچنين نگاه كنيد به جمال سنكري، . 33. ، ص68زيرنويس . ، رك»حزب اهللا در لبنان« 69
]FADLALLAH: THE MAKING OF A RADICAL SHI’ITE LEADER [2004 (198. ص.(   

 .33. ، ص68زيرنويس . ، رك»حزب اهللا در لبنان« 70
 THE PERSIAN PUZZLE: THE CONFLICT BETWEEN IRAN AND [،»تضاد ميان ايران و آمريكا: معماي ايرانيان«پوالك، . كنت ام 71

AMERICA [2/5/1359، اطالعات، »قطعنامه كنگره آزادي قدس«همچنين نگاه كنيد به ). 2004 (201. ص. 
 .34. ، ص68زيرنويس . ، رك»حزب اهللا در لبنان« 72
سياست و «: از اين به بعد) [2002 (70. ص] HIZBALLAH: POLITICS AND RELIGION[، »سياست و مذهب: حزب اهللا«امل سعد غريب،  73

   ]. »مذهب
 DISTANCE RELATIONS: IRAN AND LEBANON IN THE LAST 500[، » سال اخير500ايران و لبنان در : روابط از دور«شهابي، . ا. هـ 74

YEARS [2006 (217. ص.(  
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 به هعنوان ولي فقي به ي راا هاهللا خامن اهللا خميني و سپس آيت اهللا لبنان معتقد به واليت فقيه بوده و ابتدا آيت حزب
 قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران فقيه را يك حقوقدان متقي و عادل تعريف 5 ماده 75.رسميت شناخت

قانون اساسي اختيار تام  .كند كه به نظر اكثريت مردم بيش از هر فرد ديگري واجد شرايط رهبري ملت باشد مي
بر حق امام دوازدهم در زمان ايب آسماني و عنوان ن به بسياري از مذهبيون شيعه فقيه را .كند ميبه فقيه اعطا 

اهللا خميني  صادر كرد وفاداري خود را به آيت 1363 كه در بهمن يا هاهللا ابتدا دربيان حزب 76.دانند مي  كبريغيبت
سيد حسن  78.ي تجديد شدا هاهللا خامن  نسبت به آيت1375 اين اعالم وفاداري بار ديگر در اسفند 77.ابراز داشت

اهللا   تمايزي ميان مقام آيت،1375زيوني در ارديبهشت ي در طي يك مصاحبه تلو79،اهللا ر كل حزب دبي،نصراهللا
عنوان رهبران پي در پي كشور ايران از  به عنوان مقامات مذهبي از يك سو، و نقششان به يا هخميني و خامن

 با تشكيالت ر اصل داهللا لبنان توان گفت كه روابط خاص حزب مي بدين ترتيب 80.شدنسوي ديگر، قائل 
 يك مثال خوب از اين روابط خاص، 81.ولت ايراندبا و نه حتماً جمهوري اسالمي است  كار روحانيون محافظه

اهللا، يعني   در تأسيس مجمع مشاوره حزب،اهللا محالتي، نماينده ويژه آيت اهللا خميني ثري است كه فضلؤنقش م
   82.مجلس الشوراء داشت

   مثالهاي شخصي.  4
 مقامات ارشد جمهوري اسالمي ايران در جهت كشف و ،1358ن انجام اولين ترور برون مرزي در آذر ماه از زما

اگرچه تهيه يك . ندا هي از خود نشان دادا هوقف ، تالش بيباشندكه  حذف مخالفان حكومت روحانيون، هر كجا
 162ز اسناد حقوق بشر ايران  اما مرك83پذير نيست،  امكان حذففهرست دقيق از تمامي قربانيان اين سياست

 رژيم در شرايطي به قتل رسيدند كه دست داشتن ينموده كه در تمامي آنها مخالفان تبعيديي مورد را شناسا

                                                            
؛ و دانيل 65. ، ص73زيرنويس . ، رك»سياست و مذهب«؛ )2004 (201.  ص،»تضاد ميان ايران و آمريكا: معماي ايرانيان«پوالك، . كنت ام 75

 79-110. ص] DEADLY CONNECTIONS: STATES THAT SPONSOR TERRORISM[، »كشورهاي حامي تروريسم: روابط مرگبار«بايمن، 
)2005.( 

 .64. ، ص73زيرنويس . ، رك»سياست و مذهب« 76
 .41. ، ص68زيرنويس . ، رك»حزب اهللا در لبنان« 77
  .65. ، صهمان 78
 .، سيد حسن نصراهللا به عنوان دبير كل جانشين او گشت1371پس از ترور عباس الموسوي در سال  79
  .72. ، ص68 سيرنويز. ، رك»حزب اهللا در لبنان «80
ب اسالمي در عراق، جبهه اند عبارتند از شوراي عالي انقال ديگر گروههاي تروريست كه مورد حمايت جمهوري اسالمي ايران قرار گرفته 81

نگاه كنيد به وزارت . در كويت، بحرين و لبنان، و سازمان انقالب اسالمي شبه جزيره عربستان» دعوه«آزادي بخش اسالمي بحرين، حزب اسالمي 
 U.S. DEPARTMENT OF STATE, IRAN’S USE OF[، »بهره وري ايران از تروريسم بين المللي«كشور اياالت متحده آمريكا، 

INTERNATIONAL TERRORISM [اياالت متحده آمريكا متناوباً ايران را در ليست فعالترين كشورهاي حامي تروريست 1363از سال . 304. ص ،
 U.S. DEPARTMENT OF STATE, PATTERNS OF[» الگو هاي تروريسم جهاني«نگاه كنيد به وزارت كشور اياالت متحده آمريكا، . قرار داده

GLOBAL TERRORISM) [1988-1984.( 
محسن رفيق دوست اولين فرمانده نيروهاي سپاه پاسداران در لبنان ، نيز يك نمونه ديگر . 45. ، ص68 سيرنويز. ، رك»حزب اهللا در لبنان «82

ودگاه مهرآباد به هنگام بازگشت پيروزمندانه خميني از تبعيد، رفيقدوست راننده اتومبيل حامل وي از فر. رفيقدوست به خميني نزديك بود. است
 ).2006 (219. ، ص» سال اخير500ايران و لبنان در : روابط از دور«شهابي، . ا. نگاه كنيد به هـ. تهران بود

ليست ترورهاي سياسي كه در خارج از مرزهاي ايران توسط جمهوري اسالمي ايران انجام شده و يا حمايت شده، توسط مركز اسناد حقوق بشر  83
قابل دسترسي در » يادبودي در دفاع از حقوق بشر: اميد«: زير گردآوري شده استايران از منابع 

php.search-memorial/english/org.abfiran.www://http گروه حقوق بشر پارلمان انگلستان، اريك ايوبري و ؛ سازمان عفو بين الملل؛
» از وزارت شاه تا رهبري مقاومت: سرپيچي از انقالب ايران «؛ منوچهر گنجي،)1993( 42 .ص »كشور ترور: ايران«رابرت ويلكينسون، 

]DEFYING THE IRANIAN REVOLUTION: FROM A MINISTER TO THE SHAH TO A LEADER OF RESISTANCE) [2002( ؛ نهضت مقاومت
ن ايران، قابل دسترسي در ؛ پايگاه اطالعاتي حزب دمكرات كردستا»گزارش مربوط به تروريسم برون مرزي جمهوري اسالمي«ملي ايران، 

org.pdki.www://http37/55/، قابل دسترسي در »ترور ايران« بانك اطالعاتي ؛/view/content/com.iranterror.www://http و بنياد ؛
 .org.iran.www دمكراسي ايران، قابل دسترسي در
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   84. استظن قرار گرفته شدت مورد سوء به  يا كامال واضح و آشكار بوده است و ياقتل آنهاحكومت ايران در 
  . مالحظه نمود1وان در پيوست ت ميليست كاملي از نام اين افراد را 

اي مختلف چگونگي عملكرد برنامه ه هيم كه جنبا ه مورد را انتخاب كرد9در ارتباط با اهداف اين گزارش، ما 
 تمامي آنها مخالفان – قربانيان اين ماجرا يك ويژگي مشترك داشتند همه. دهد ميترور رژيم ايران را نشان 

آمدند و شامل افراد  مياي مختلف سياسي ه ها و گروه هآنها از دست. دندفعال رژيم جمهوري اسالمي ايران بو
قتل در «عالوه گزارش مركز اسناد حقوق بشر ايران  به ،تمامي اين موارد.  بودندگمناممعروف و فعاالن 

  ترور هماهنگ،دهند از يك سياست ميرا ارائه   شواهد محكمي،»تجزيه و تحليل يك ترور سياسي: ميكونوس
هيچوجه محترم نشمرده و  به  قانوني در سراسر جهان راحكومتهاي، كه  و تحت حمايت دولت ايرانردهگست

 ريشه كن كردن هر نوع مخالفت با حكومت روحانيون در :فقط براي رسيدن به يك هدف طراحي شده است
  . ايران

   شهريار شفيق. 4,1
 در پاريس به قتل 1358 آذر 16 در روز ، خواهرزاده شاه85شهريار شفيق،

وي اولين مخالف حكومت انقالبي مقيم خارج از كشور بود كه . رسيد
همچون ديگر اعضاء خاندان شاه، شفيق نيز پس از تبعيد شاه  .كشته شد
 طرفدار خميني، گرا و حكم اعدامش از سوي انقالبيون اسالم از ايران

   86.صادر شده بود

ب، خميني و هوادارانش از امكان وقوع از همان روزهاي نخستين انقال
 از طرف عواملي كه هنوز به شاه وفادار بودند، دولتشانبر عليه يي كودتا

 كه ز كساني تن ا600دادگاههاي انقالبي اعدام بيش از . وحشت داشتند
 از جمله نخست وزير سابق امير عباس هويدا، ،وابسته به رژيم سابق بودند

عداد كثيري از افسران ارتش و ساواك را سه رئيس متوالي ساواك و ت
 كه قادر به فرار از ايران نشده شاه برخي از عوامل رژيم 87.اعالم نمودند

كردند كه اين خود ترس رژيم را از وجود توطئه شدت  ميطور مخفي زندگي  به  وبودند، در داخل ايران
  :شد، نگران بود مياندان او متوجه آنان كه از جانب شاه و خ يا هويژه از تهديد بالقو به رژيم. بخشيد مي

خاندان منحوس پهلوي و وابستگان نزديك آنها كه حكم اعدامشان صادر شده است چه در داخل و 
چه در خارج اكنون تحت تعقيب ما هستند و در صورت عدم امكان دستگيري، آنها را ترور 

  88.كنيم مي

وي كه افسر ارشد سي و چهار ساله نيروي . شد مي تلقي رسيد كه شاهزاده شهريار شفيق، خطر خاصي مينظر ه ب
ز انقالب در تا بعد اارتش شاهنشاهي و فردي پر تحرك و جدي بود، تنها عضو سلسله پهلوي بود كه يي دريا

                                                            
  .]1پيوست [ راني ايم اسالي ترور دولت جمهوري جهاناتي عملاني قربانيفهرست زمان نگاه كنيد به 84
  . به دنيا آمد1323 اسفند 24شفيق در روز  85
 .1/4/1359، اطالعات، »يك سازمان مخفي ايراني به اقامتگاه اشرف حمله كرد« 86
همدستان شاه سابق تيرباران « و 81. ، ص8زيرنويس . ، رك»منشري«همچنين نگاه كنيد به . 291. ، ص4زيرنويس . ، رك»خاطرات خلخالي« 87
  .27/11/1357، كيهان، شماره ويژه جمعه »دندش
  ].3پيوست  [18/9/1358، كيهان، »كنيم در صورت عدم دستگيري، خاندان پهلوي را ترور مي: آيت اهللا خلخالي« 88

  شهريار شفيق
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پس از ورود به . بر عليه جمهوري اسالمي ادامه داد تا آنكه مجبور به ترك كشور گرديدمبارزه ايران مانده و به 
    89.يت كردفعالشروع به ي در جهت سازماندهي يك جنبش مقاومت در درون ايران پاريس، و

  او در 90. شفيق در حاليكه راهي ديدار مادرش اشرف پهلوي بود به ضرب اصابت دو گلوله كشته شدهريارش
 91.ت از محل وقوع حادثه گريخ قرار گرفت كه متعاقباًناحيه گردن و سر مورد اصابت دو گلوله فرد ناشناسي

با يك كاله مخصوص موتور سيكلت مرد جواني كه «:  نقل از يك شاهد عيني نوشتهروزنامه اطالعات ب
پس از  .او نزديك شد و از فاصله كم يك تير به سوي گردن وي شليك كردبه ... سواران روي خود را پوشانده 

له ديگر به سوي سر او شليك جوان ناشناس يك گلو، آنكه شهريار شفيق بر اثر اصابت گلوله نقش زمين شد
 ميليمتري 9 به گفته پليس فرانسه در محل حادثه دو عدد پوكه فشنگ 92.»كرد و بالفاصله شروع به فرار كرد

   93.دشپيدا 

عهده گرفته و  به بر طبق گزارشهاي منابع فرانسوي، فردي ناشناس طي يك تماس تلفني مسئوليت اين ترور را
 المللي به صهيونيسم بين  انقالب، و ملت ايران بوده و نيزه شهريار دشمن دين،ادعا كرده بود كه چون شاهزاد

 در همان 94. به پايان رسانده بود»زنده باد خميني«تماسش را با گفتن ناشناس . كرده به قتل رسيده بود مي كمك
ي ا ه بياني95،اي انقالبه اهللا صادق خلخالي، رهبر فدائيان اسالم و اولين حاكم شرع دادگاه  آيت،هنگام در تهران

   96.ندا هصادر و در روزنامه كيهان منتشر نمود كه در آن ادعا كرده بود اعضاء فدائيان اسالم مسئول اين حمله بود

خلخالي اظهار كرده بود كه شفيق بدين دليل به قتل رسيده كه بر عليه جمهوري اسالمي در حال توطئه چيني بود 
عنوان سخنگويان اصلي خاندان سلطنتي عمل  به  شفيق و خواهرش آزاده97.تا شاه را به قدرت بازگرداند

او  99.»دنبال مادرش بوديم اما در عوض او را گير آورديم به ما... ما شانس آورديم «:  خلخالي گفت98.كردند مي
:  خواهند داد ادامه رااي سابق رژيمه هبعداً اضافه نمود كه ارتش مخفي او به دام انداختن و از ميان برداشتن چهر

 ،1384 در سال 100.»دستهاي كثيف آن سيستم منحط تصفيه گردند اين كار ادامه خواهد يافت تا تمامي اين آلت«
وي .  نقش وي در صدور فرمان قتل مخالفان جمهوري اسالمي پرسيددربارهنگار فرانسوي از خلخالي  يك روزنامه

                                                            
 Cyrus Kadivar, Dialogue of [1381 بهمن 6، ايرانيان، »داستان عبرت انگيزي كه نبايد فراموش شود: گفتمان قتل«سيروس كديور،  89

RANIANIHE T, A Cautionary Tale that Must not be Forgotten: Murder[قابل دسترسي در ، 
html.1/Murder/January/2003/CyrusKadivar/com.iranian.www://http،) 1386 مهر 13: تاريخ دسترسي. (  

نگاه كنيد به . ل منزل خواهرش هدف گلوله قرار گرفته است آذر روزنامه كيهان از قول يونايتد پرس نقل كرد كه شهريار شفيق در مقاب17در  90
  .17/9/1358، اطالعات، »جزئيات حادثه ترور پسر اشرف پهلوي«
  .   17/9/1358، اطالعات، »جزئيات حادثه ترور پسر اشرف پهلوي« 91
، »كشته شد» تصفيه مزدوران«ده شاه در خواهرزا«همچنين نگاه كنيد به . 17/9/1358، اطالعات، »جزئيات حادثه ترور پسر اشرف پهلوي« 92

 Shah’s Nephew Killed in ‘Purge of Pawns’, Reuter News Agency as [1358 آذر 17گلوب اند ميل به نقل از خبرگزاري رويتر، 
reported by THE GLOBE AND MAIL.[ 

 Jeffery Ulbrich, Police Hunt Slayer of [1386روردين  ف22، آسوشيتد پرس، »پليس در تعقيب قاتالن خواهرزاده شاه«جفري اولبريش،  93
Shah’s Nephew, ASSOCIATED PRESS.[ 

 .1358 آذر 17، گلوب اند ميل به نقل از خبرگزاري رويتر، »كشته شد» تصفيه مزدوران«خواهرزاده شاه در « 94
به طور كلي نگاه كنيد به . الب را در ايران عهده دار باشدخلخالي توسط امام خميني منصوب گرديده بود تا مسئوليت تمامي دادگاههاي انق 95
 .291. ، ص4زيرنويس . ، رك»خاطرات خلخالي«
، »فدائيان اسالم مسئوليت ترور را به عهده گرفتند« و 17/9/1358، كيهان، »فدائيان اسالم مسئوليت ترور پسر اشرف را به عهده گرفتند« 96

نام سوره [جبهه آزادي بخش مسلمانان و گروه فرقان : و گروه ديگر نيز مسئوليت قتل را به عهده گرفتندبه گفته كيهان د. 17/9/1358اطالعات، 
 ]. قرآن، كه به معني مالك و معيار است25
 .17/9/1358، كيهان، »فدائيان اسالم مسئوليت ترور پسر اشرف را به عهده گرفتند« 97
  .142. ، ص8زيرنويس . ، رك»منشري« 98
 ، قابل دسترسي در1381 بهمن 6، ايرانيان، »داستان عبرت انگيزي كه نبايد فراموش شود: گفتمان قتل«ر،  سيروس كديو99

html.1/Murder/January/2003/CyrusKadivar/com.iranian.www://http) همچنين نگاه كنيد به ). 1386 مهر 13: تاريخ دسترسي
  .17/9/1358، كيهان، »رفتندفدائيان اسالم مسئوليت ترور پسر اشرف را به عهده گ«

 .1358 آذر 17، گلوب اند ميل به نقل از خبرگزاري رويتر،  »كشته شد» تصفيه مزدوران«خواهرزاده شاه در « 100
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من فقط كاري را كردم كه او از من . دادند مي من تذكر اگر من اشتباه كرده بودم حتماً امام به«: پاسخ داد
  101.»خواسته بود

 از شاه، فرزندش رضا بعد. ، تا حدي از شدت تالش سلطنت طلبان كاست1359 شهريور 5درگذشت شاه در 
و در عين حال سعي ا .داي سياست ايجاد پيوند ميان جناحهاي مخالف را دنبال نمتاپهلوي جانشين وي گشت 

اش رضا  مياي عموه ه در بياني102.د كن پرهيز تا حد امكانه از درگير شدن در نزاعهاي ميان جناحيكرد ك مي
من براي «: عنوان پادشاه مشروطه عمل خواهد كردبه  به قدرت،  ويپهلوي تعهد كرد كه در صورت بازگشت

جديد در ي ا هكه نشانگر صفحمن معتقدم . انديشم مي من به آينده .ما هحمايت از چپ، راست، و يا گذشتگان نيامد
    103.» جديدي پيامرتاريخمان هستم، بيانگ

  علي اكبر طباطبائي. 4,2
 104.مريكا به ضرب گلوله به قتل رسيدآ  مريلند ايالتش درا ه در خان،1359 تير 31دريي علي اكبر طباطبا

 مطبوعاتي سفارت ايران عنوان وابسته به كه يك چهره شناخته شده در محافل سياسي بود، در گذشتهيي طباطبا
اهللا خميني شده و  پرواي آيت  پس از انقالب، وي يكي از منتقدان بي105.كرد مي خدمت .سي .در واشنگتن دي

 او مؤسس و رئيس بنياد آزادي ايران بود، سازماني 106.اي گروهي اياالت متحده ظاهر شده هچندين بار در رسان
 او پنج روز 107.كراسي غيرمذهبي در ايران بودويجاد يك دم ا براي در تالشدوبكه مخالف جمهوري اسالمي 

 يك تنها يك ساعت پيش از انجام  و نيز108 تظاهرات ضد خميني كه خود سازمان داده بود يكقبل از برگزاري
  109.ترور شديي مصاحبه راديو

                                                            
 ].Butcher of the Iranian Revolution, LE FIGARO [1384 تير 14قصاب انقالب ايران، روزنامه فيگارو،  101
  .243. ، ص8زيرنويس . ، رك»منشري« 102
 ].Iran Press Digest [10. ، ص1361 ارديبهشت 23، 71ايران پرس دايجست، شماره  103
، واشنگتن » شناسايي كرد1359؛ دادستان كشور هنرپيشه را به عنوان قاتل يك ايراني در »قندهار«نقش ماهرانه در «جويس هاوارد پرايس،  104

 Joyce Howard Price, Convincing Role in ‘Kandahar’; State Attorney Identifies Actor as Killer of [1380 دي 14تايمز، 
Iranian in ’80, THE WASHINGTON TIMES.[  

، واشنگتن » شناسايي كرد1359؛ دادستان كشور هنرپيشه را به عنوان قاتل يك ايراني در »قندهار«نقش ماهرانه در «جويس هاوارد پرايس،  105
، 20/20، برنامه ABCمصاحبه شبكه (»  يك آمريكايي كه براي ايران مرتكب قتل شد–تروريست «يد به همچنين نگاه كن. 1380 دي 14تايمز، 
1375(] THE ASSASSIN – AN AMERICAN WHO KILLED FOR IRAN, ABC 20/20[] آمريكايي براي ايران مرتكب قتل «: از اين به بعد
او غالباً «: كند و اضافه مي» شناختيم ما همگي او را مي... شناختم  را مي] طباطبائي[من «: ددار كه در آن، مجري برنامه باربارا والترز اظهار مي] »شد

 از 1358رفت، در ارديبهشت  چون طباطبايي در صورت بازگشت به ايران بيم جانش مي. »كرد پشتيباني مي] از براندازي خميني[در تلويزيون 
ايراني مقتول راه پيمايي يكشنبه : امواج ترور«ن نگاه كنيد به كارلين باركر و ساندرا سپرستين، همچني. اياالت متحده پناهندگي سياسي گرفته بود

 Karlyn Barker and Sandra Saperstein, Target for Assassination; Slain Iranian Organized Sunday[، »را سازمان داده بود
Rally[ گويد زاد سخن ميكه در آن طباطبايي از آرزويش براي يك ايران آ.  

  .1/5/1359، اطالعات، » ترور شداري بختكي همكار نزدران،ي اي آزادادي بنسي رئ،يطباطبائ «106
مقر ). 1387 ني فرورد29: ي دسترسخيتار (ديمراجعه نمائ org.iffmrt.www://http سازمان در ني اي اطالعاتگاهي به پاشتري اطالعات بي برا107
 1359 مرداد 1 واشنگتن پست، ،»دياش در بتزدا به قتل رس  در خانهيني ضدخميرانيا« به دينگاه كن. طبايي بود سازمان در منزل طباني اياصل

]Anti-Khomeini Iranian Slain at Bethesda Home, THE WASHINGTON POST[ .اعدام كننده طباطبايي عضو « به دي نگاه كننيهمچن
  .2/5/1359 اطالعات، ،»كاستي آمراهيجنبش مسلمانان س

 مرداد 4، واشنگتن پست، »شود  به خاك سپرده ميمي مقتول ضد رژيرانيشود، ا  مقتول در فالز چرچ به خاك سپرده مييرانيا« به دي نگاه كن108
1359] Slain Iranian is Buried in Falls Church; Slain anti-Regime Iranian is Interred, THE WASHINGTON POST[ كه اشاره،
 اعتراض به ظور به منتي تا پارك الفاكاي آمرياز ساختمان سنامايي ي اداره شده و شامل راهپيني ضد خمانيراني كه توسط اي به تظاهراتكند مي

 ،»دي در آمريكا به قتل رسيني دشمن خمران،يوابسته سابق ا «ر،يرابرت پ. ها برپا شدكايي ي آمريري و گروگان گراني حقوق بشر در ادينقض شد
 نيهمچن. ]Robert Pear, Iran Ex-Attaché, Khomeini Foe, Slain in U.S., THE NEW YORK TIMES [1359 مرداد 1 مز،ي تاركويوين

دارد طباطبايي قرار بود سه  ،كه اظهار مي1/5/1359 ت،، اطالعا» ترور شداري بختكي همكار نزدران،ي اي آزادادي بنسيطباطبايي رئ« به دينگاه كن
  . متحده به راه اندازداالتي را در ايه شدنش تظاهراتروز پس از كشت

  .1359 مرداد 1 واشنگتن پست، ،»دي بتزدا به قتل رسش درا  در خانهيني ضدخميرانيا «109
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ان فرار كرده و با  به تهر110الدين، قاتل طباطبائي، ديويد بلفيلد، معروف به داوود صالح
 و مسلمان شدهد وبتبار يي فريقاآيي مريكاآبلفيلد كه يك . استقبال گرمي روبرو شد

كنون زمان تا  در جرگه فعاالن طرفدار خميني درآمد و از آن1350 در اواخر دهه ،بود
به كرات جزئيات قتل و نيز روابطش با نمايندگان جمهوري اسالمي ايران را شرح داده 

 »ييمريكاآفراري «به نام   مستنديكه در فيلم يا هدر مصاحب، 1385 سال در 111.است
براي امضاء ] طباطبائي[كه  هنگامي«نشان داده شد، صالح الدين با خونسردي شرح داد 

  112.»به همين سادگي. دم در آمد، من به او شليك كردم

دار خميني آشنا الدين با فعاالن طرف ، صالح1347 به اسالم در بهمن  وياز زمان گرويدن
 با تعدادي  زندگي خودعنوان مدير روابط عمومي مسجد محل به الدين  صالح113. بودشده

از ايرانيان از جمله اقتصاددان بانك جهاني علي آقا، پروفسور دانشگاه بيلور ابراهيم 
 در اياالت  در ميان دانشجويانشخاص اين اهمه .يزدي، و تاجر فرش جورج تاون بهرام ناهيديان مالقات كرد

اي ه هالدين اوقاتش را بيشتر در يكي از خان  صالح114.كردند ميمتحده يك گروه حمايت از خميني را سازماندهي 
اهللا  شد كه ناهيديان يكي از فعالترين حاميان آيت ميگفته . گذراند ميشد  مياسالمي كه توسط ناهيديان اداره 

حل مالقات و نيز برگزاري تظاهرات به طرفداري از يك ميي اين مركز دانشجو 115. بودمريكاآخميني در 
جويان اسالمي به سفارت اياالت متحده   يعني همان روزي كه ستيزه،1358 آبان 13 در 116.اهللا خميني بود آيت

الدين به ناهيديان و گروه  در ايران يورش برده و بيش از پنجاه ديپلمات را به گروگان گرفتند، صالحآمريكا 
كه شاه  پالكاردهايينيان پيوست كه خود را به تاج مجسمه آزادي زنجير كرده و با برافراشتن ديگري از ايرا

   117.نمود، خواستار محاكمه و مجازات شاه شدند ميايران را محكوم 

فظ احم درگاعنوان ه الدين پيشنهاد كرد كه ب به صالح  علي آقا كه كاردار سفارت ايران شده بود،1358در آذر 
الدين اين پست را پذيرفت و پس از چند ماه كه روابط ديپلماتيك ايران   صالح118.ران استخدام شوددر سفارت اي

   119.الدين مسئول حفاظت دفتر حفظ منافع ايران در سفارت الجزاير شد مريكا قطع شد، صالحآو 
                                                            

  وني خشمگييقاي آفر- ييكاي جوان آمركياو بعدها خود را .  متولد شد1329 آبان 19 در ي شماليناي در كارولدزي در رونوك رپلدي بلفديوي د110
 ارانخشم او مورد استفاده طرفد.  كردفيماند، توص  ميي بمب ساعتكي متحده خسته شده و به االتي اي و اجتماعياسي سيهايتنها كه از نابرابر

 شروع به رفتن يو.  كردلي اول ترك تحصمسالي به دانشگاه هاوارد رفت اما در همان ن1347 در سال لديبلف.  قرار گرفتراني اي اسالميجمهور
 ديويد، 1347در بهمن . بود عالقه مند شد» كور رنگ« به اسالم كه به نظر او جي كرد و به تدريس. يدر واشنگتن د.  اساباني در خيه مسجد محلب

 3پست، ، واشنگتن »قاتل تنها «،ياوتاو.  بديوي به ددينگاه كن.  دادريي تغنيالد  و نام خود را به داوود صالحدي اسالم گروني رسماً به دلديبلف
 كي «لورمن،ي سرايو آ] »قاتل تنها«:  به بعدنياز ا []David B. Ottaway, The Lone Assassin, THE WASHINGTON POST [1375شهريور 

:  به بعدنياز ا[] Ira Silverman, An American Terrorist, THE NEW YORKER[ 1381 مرداد 14 وركر،يوي ن،»ستي ترورييكايآمر
 ].»ستي ترورييكايآمر«

 و در دي، پخش گرد1374 ي د29در روز جمعه، تلويزيون آمريكا  ABCباشد كه از شبكه   مي20/20 با برنامه ي نمونه از آن مصاحبه وكي 111
 .105 سيرنويز. ، رك» مرتكب قتل شدراني اي براييكايآمر« به دينگاه كن. كند  خود اعتراف ميتي به جنااتي با ذكر جزئلديآن، بلف

 AMERICAN FUGITIVE, THE TRUTH ABOUT [)1385 اكشن، نفورمي اياز ساخته ها(»  درباره حسنقتيحق: يفراريي كايآمر «112

HASSAN[] درباره حسنقتيحق«:  به بعدنياز ا «[  
  .  110 سيرنويز. ، رك»قاتل تنها«، 110 سيرنويز.  رك،»ستي ترورييكايآمر «113
 ي از رهبرتي در حماتشاني فعالزاني از مجي افراد در طول زمان به تدرني كه اديگو نه ها مياظهارات رسا. 110 سيرنويز. ، رك»قاتل تنها «114

 اكنون به ما اقامت دارد ارانياو همچنان در ا.  امور خارجه بودري وزيزدي مي ابراه،يني اهللا خمتي آيدر زمان رهبر.  كاستندراني اي اسالميجمهور
 به كارش در تجارت فرش انيديبهرام ناه.  شديا  معلم  مدرسهي شمالياينيرجيقا  بنا به گزارشها در و آيعل. شود  ميي تلقشي دگراندكيعنوان 
 .110 سيرنويز.  رك،»ستيتروركايي يآمر« به دينگاه كن.  ادامه دادي شمالياينيرجيدر و

 D.C. Man Sought in [1359 مرداد 2ست، ، واشنگتن پ» استبي مورد تعقدي در تبعيراني قتل ايبرا. يس. ي از ديمرد« به دي نگاه كن115
Assassination of Iranian Exile, THE WASHINGTON POST[.  

  .110 سيرنويز.  رك،»ستيتروركايي يآمر « 116
  .110زيرنويس . ، رك»قاتل تنها«، و 14/8/1358، اطالعات، »دانشجويان ايراني در آمريكا خود را با زنجير به مجسمه آزادي بستند« 117
 .110زيرنويس . ، رك»اتل تنهاق« 118

 علي اكبر طباطبايي
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فع ايران در  يكي از دانشجويان ايراني كه در دفتر حفظ منا،1359الدين، در خرداد  بر طبق اظهارات صالح
 نزد او آمده و پرسيد آيا حاضر است اداره انتشارات ايران تايمز در خيابان 120كرد، ميسفارت الجزاير كار 

 صالح الدين موافقت كرد و با 121. كه اخيراً دولت خميني را متهم به فساد كرده است آتش بزند راويسكانسين
 دالر خسارت به اين دفاتر وارد 50,000عادل  و ده گالن بنزين، توانست مخود يي مريكاآكمك يك دوست 

  122.زدگريبشود، بيي كه شناساآن بدون آورده و

 و فهرست نام پنج »خاطر دولت ايران آدم بكشده ب«الدين از او پرسيد آيا حاضر است  پس از آن، رابط صالح
 به وي پنج هفته فرصت و پنج  براي انجام اين كار123.تن را كه رژيم ايران در پي ترور آنها بود، به او نشان داد

الدين نشان داده  در رأس اين ليست پنج نفري بود كه به صالحيي  نام علي اكبر طباطبا124.هزار دالر داده شد
انقالب در تبعيد و سازمان سيا  رابط اصلي ميان نيروهاي ضديي الدين معتقد بود كه طباطبا  اگرچه صالح125.بودند
آمد، اما نگران بود كه ترور يك ايراني  ميجمهوري اسالمي ايران به حساب  و بنابراين تهديدي براي 126بوده

يي مريكاآاو به رابطش پيشنهاد كرد كه اگر افراد . ممكن است به اندازه كافي توجه عموم را جلب ننمايد
رنامه كه با ب يا هالدين در مصاحب  صالح127.برجسته و معروف را هدف قرار دهيم، بهتر به هدفمان خواهيم رسيد

  :طور شرح داد مريكا داشت، گفتگويش را اينآ تلويزيون 20/20خبري 

  چگونه تصميم گرفته شد؟] ترور[پس براي انجام اين :  تام جريل
طور  من اين. كنم تصميم را شوراي انقالب در ايران در تهران گرفتند ميگمان : الدين داوود صالح

  .كنم ميگمان 
ن مرد بايد كشته شود يا اينكه آيا او يكي از چند نفري است كه چه كسي به شما گفت كه اي :جريل

  نامشان در ليست بود؟
او فقط گفت كه دستوري . ام بود كه درباره اين دستور به من گفت نه، اين دوست ايراني: الدين صالح

نيز  را يبه من نامهاي ديگر. انتخاب شود، شده بوديي  است و آن اين بود كه طباطبا128از جانب امام
خواهيد  ميوقتي كه آنها فهرست اسامي را به من نشان دادند من گفتم اگر شما واقعاً . نشان دادند

                                                                                                                                                                                 
، واشنگتن »مظنون چهارمي در قتل يك ايراني اينجا نام برده شد، مظنون چهارم در ترور يك ايراني در اول مرداد نام برده شد«رابرت ماير،  119

 Robert Meyers, Fourth Suspect Named in Killing of Iranian Here, 4th Suspect Named in [1359 دي 13پست، 
Assassination of Iranian July 22, THE WASHINGTON POST.[  

صالح الدين يكي از چهار .  در اياالت متحده باز شد1359بخش كنسولي حفظ منافع ايران در فروردين . 110زيرنويس . ، رك»قاتل تنها« 120
الجزاير اجازه مصاحبه با «سالزبرگر جونيور، . او.  كنيد به آنگاه. نه ايراني هم در آنجا به كار اشتغال داشتند. آمريكايي شاغل در آن جا بود

F.B.I.1359 آبان 5، نيويورك تايمز، »دهد  را مي] A.O. Sulzberger, Jr., Algerians to Allow Interview by F.B.I, NEW YORK 

TIMES.[  
آمريكايي «نگاه كنيد به . يراني مالقات كرده استدر يك مصاحبه ديگر صالح الدين گفت كه او شخص رابطش را در مركز دانشجويان ا 121

  .110زيرنويس . ، رك»تروريست
 .  110 سيرنويز. ، رك»قاتل تنها «122
 ،»دندي را به آتش كشمزي تارانيحمله كنندگان دفتر ا« به دي واقعه، نگاه كنني مشروح تر اي توضيبرا. 110 سيرنويز. ، رك»قاتل تنها «123
 »افراد ناشناس«آتش زدن را به كه (] The Arsonists Set Iran Times Offices Ablaze, THE IRAN TIMES[ 1359 خرداد 30، مزي تارانيا

 ).دهد نسبت مي
 .110 سيرنويز. ، رك»قاتل تنها «124
به او پرداخت  ماًي مستقي مبلغگونه چي هراني كه كه از دولت اديگو  مينيصالح الد«: ديگو ، مي110 سيرنويز.  رك،»ستيتروركايي يآمر« 125

 از دولت قرار دارم اما ي مقررافتي درژهي وستي لكيكنند كه من در   مردم فكر مييبعض«. ي كشتن طباطبائي دالر برا5,000نشده مگر 
      ».»ام  نكردهافتي درفي گونه تخفچي هم هيگري دي مورد واقعچي نداده است، در هيفاتي شغل تشركي به من رگز در تهران هچكسيه

 .110 سيرنويز. ، رك»ل تنهاقات «126
  .110 سيرنويز.  رك،»ستيتروركايي يآمر «127
 ي او اعتباري حرف براني اگري طباطبايي صادر كرده، اگرچه كه اكنون دهي فتوايي بر عليني گفته شده بود كه خمني به صالح الدني همچن128

 .112 سيرنويز. ، رك» درباره حسنقتيحق« به دينگاه كن. ندارد
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] مريكاآوزير امور خارجه اسبق [ثيري بگذاريد، بايد در فكر فرد ديگري مانند هنري كسينجر أت
  .باشيد
  كسينجر؟: جريل
توانيم اربابش را   مينيم وقتي كه همانطور كه توضيح دادم چرا سگ ناچيز را هدف ك: الدين صالح

   129بكشيم؟
 كشته »ييمريكاآ  فردهيچ«الدين از ترس بروز پيامدهاي خيلي شديد، اصرار كرد  هر حال رابط صالحه ب

الدين ادعا كرد كه به او قول دادند اگر او آن قتلها را انجام دهد رژيم تمام مخارج وي را خواهد   صالح130.نشود
   131. كنگ طب سنتي و ورزشهاي رزمي بياموزدپرداخت تا او در هنگ

 فرد درباره ولي هيچگونه اطالعات اساسي 132كرد، مي ريزي برنامهالدين پنج هفته براي اين ترور  اگرچه صالح
قلو  يك برادر دويي دانست كه علي اكبر طباطبا مي نحتيهرگز او را شخصاً نديده بود و . مورد هدفش نداشت

 كه مؤثرترين راه نزديك شدن به به اين نتيجه رسيدالدين   صالح133.كند ميدا زندگي زهم دارد كه با او در بت
براي انجام اين كار او به دوست پستچي . يك بيگانه اين است كه خود را به قيافه مبدل يك پستچي درآورد

 را از ها  پستچي و نيز يك دست يونيفورم مخصوص134دده او قرض ببهرشوه داد تا اتومبيل كارش را خود 
  135.فروشگاه اداره پست خريداري نمود

را  مريكاآ اداره پست  مخصوصالدين ملبس به لباس يك مأمور پست در حاليكه وانت  صالح،1359 تير 31در 
 به او  ووي در يك باجه تلفن نزديك منزل طباطبائي توقف نموده. راه افتاده بيي راند به طرف منزل طباطبا مي

در عرض چند دقيقه اتومبيل را در مقابل . را قطع كردلفن پاسخ داد او فوراً تيي باطباكه ط هنگامي. تلفن كرد
او در حاليكه دو بسته پستي را حمل . دا، مريلند پارك كردز، خيابان فرايرز، بت9313در شماره يي منزل طباطبا

يچ نوع اقدامات ايمني هيي  طباطبا136.كرد كه يكي از آنها حاوي يك اسلحه دستي بود، به خانه نزديك شد مي
 137.روي افراد ناشناس باز نكنند به كيد شديد كرده بودكه در منزل راأدر محل نداشت جز اينكه به دستيارانش ت

. ، يكي از معاونينش در را باز كردفتريي منزل طباطبامقابل در الدين در لباس مأمور پست  هنگاميكه صالح
 معاون. بگيرد امضاء از خود طباطباييستي سفارشي بايد حتماًالدين گفت كه براي تحويل دو بسته پ صالح

و صداي  سر. گرفت امضاء كند و بحثي ميان آن دو دريي جاي طباطباه تواند ب مي اصرار كرد كه او طباطبايي

                                                            
 تحت ي كه در كودتا،اي روزولت افسر سابق ستي كرمني همچننيصالح الد. 105 سيرنويز. ، رك» مرتكب قتل شدراني ايبراي كاييآمر «129
 كي سرنگون كرده بود، را به عنوان 1332  سال انتخاب شده مردم دكتر مصدق را درريو نخست وز  آمريكا شاه را به قدرت بازگرداندتيحما

  .110 سيرنويز.  رك،»ستيتروركايي يآمر« به دينگاه كن.  كردشنهاديپ ترور يهدف برا
 يوقت«: ديگو او مي.  شك در باره هدف قرار دادن طباطبايي چندان دچار عذاب وجدان نبودي بنيصالح الد. 110 سيرنويز. ، رك»قاتل تنها «130

 امردم ر... حاضر بود  ... ديدان  بود كه آخر مييمسلماً كس امر نداشتم چون او ني با اي مشكلچيمن ه...  كه او را بكشم...مردم از من خواستند 
 .112 سيرنويز. ، رك» درباره حسنقتيحق« به دينگاه كن. » نداشتمي مشكلچي هي شخصنيمن با كشتن چن... از طرف عمو سام ... بكشد 

مقامات   موضوع را مكرراً مطرح كرد،ني اراني به ادني پس از رسكهي  هنگامكند  ادعا مينيصالح الد. 110 سيرنويز. ، رك»قاتل تنها «131
 .110 سيرنويز. ، رك»قاتل تنها« به دي شدند، نگاه كن»ي عموميفراموش« قرار، دچار ني در باره اي همگراني اي اسالمي جمهوريرسم

 .110 سيرنويز. ، رك»قاتل تنها «132
 .110 سيرنويز. ، رك»قاتل تنها «133
. ، رك» مرتكب قتل شدراني ايبراكايي يآمر« به دينگاه كن.  اش استفاده كندي پستوني تا بتواند از كام دالر داد500 ي پستچكي به لدي بلف134
 .110 سيرنويز.  رك،»ستيتروركايي يآمر«. 105 سيرنويز

  .110 سيرنويز. ، رك»قاتل تنها «135
 .110 سيرنويز.  رك،»ستيتروركايي يآمر «136
اند و   كه در داخل خانهيافراد«  كه زدنديرسانه ها حدس م. 112 سيرنويز. ، رك»رباره حسن دقتيحق«. 110 سيرنويز. ، رك»قاتل تنها «137

 مرتكب قتل راني ايبراكايي يآمر« به دينگاه كن. » خواهند كرداطيبه در خانه، كمتر احتيي  نفر آمريكاكي در هراسند با آمدن يراني انياز مخالف
 ني شده بود و ادي بار به مرگ تهدني از مرگ خود چندشي پيجه شده بود كه طباطبايي در ماههابرادر طباطبايي متو. 105 سيرنويز. ، رك»شد
 .1359 مرداد 1 واشنگتن پست، ،»دي در خانه بتزدا به قتل رسيني ضد خميرانيا« به دينگاه كن.  گزارش داده بودFBI را به
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 ميليمتري سه 9الدين با يك تپانچه   كه صالح138خبر استداشت تا دم در بيايد و ببيند چه  را وايي ا طباطباهآن
 شايد در حالت –هنوز ايستاده بود يي الدين گزارش داد كه طباطبا  صالح139.ر به طرف او تيراندازي كردبا

 فوت ،از تيراندازي به طباطبائي، بيمارستان محلبعد  چهل و پنج دقيقه 140. كه او از محل حادثه گريخت–شوك 
   141.او را اعالم كرد

كه مبادا آن مسير آنل از نيويورك خارج شود، اما از ترس الدين نقشه كشيده بود كه بالفاصله پس از قت صالح
 در آنجا او بليطي براي 142.خطرناك باشد، تصميم گرفت كه به جاي آن به فرودگاهي در مونترآل كانادا برود

  خود دست داشتندربارهگويد در روزنامه اينترنشنال هرالد تريبون  ميپاريس خريد و در حين آن پرواز بود كه 
 از آنجا او به ژنو پرواز كرد و چهل و هشت ساعت پس از ترك مونترآل به سفارت ايران 143.قتل خوانددر اين 

 قتل را به آنها نشان داد، آنها ويزاي سفر به ايران را براي دربارهحتي پس از اينكه مقاله خبري . در ژنو وارد شد
به نام سيد رمضان خود ايراني هاي  دوستازي  با يكالدين صالح فقط پس از اينكه 144.الدين صادر نكردند صالح

  145.براي صالح الدين رواديد صادر شداهللا خميني تماس گرفت،  تماس گرفت و او هم به نوبه خود با پسر آيت

تقريباً يك هفته بعد، او به فرودگاه مهرآباد در تهران رسيد كه در آنجا او را از طريق سالن عبور مخصوص 
كند كه از آنجا وي را به مالقات  مي او ادعا 146. كردندمشايعتوسط افراد سپاه پاسداران ديپلماتها و افراد مهم ت

كند، اما در آن  مي توصيف »تنش پر«زاده بردند، مالقاتي كه او آنرا  وزير امور خارجه ايران صادق قطب
پنج يا شش ماه در  تصور كه او فقط حدود ا اين ب147.به ميان نياوردنديي مالقات آن دو حرفي از مرگ طباطبا

 در 148.الدين نه ماه اول اقامتش را در يك منزل امن تحت حفاظت سپاه پاسداران گذراند ايران خواهد ماند، صالح
با خميني داشت كه طي آن، بنا به گفته نيز ي خصوصي ا هطي اين مدت او يك مالقات سي و پنج دقيق

   149. از وي قدرداني كرد»داز بتموضوع مربوط به آن آقا در« دربارهالدين، خميني  صالح

ريزي ضعيف و سرهم  برنامه«اما از الدين در ارتباط با اين قتل چندان تأسفي از خود نشان نداد، كه صالح در حالي
 هورس باتلر كه احمد رئوف 150. اظهار پشيماني كرد»ي كه دوستانش را براي سالها به زندان انداختا هبندي شد

شد كه به صالح الدين كمك كرده تا كاميون اداره پست اياالت متحده را تهيه نموده شود، محكوم  مينيز ناميده 
 ، ال فلچر هانتر، معروف به ابوبكر زيد شريف151. ميليمتري را از بين برده است9و  بعد از وقوع قتل نيز تپانچه 

                                                            
  112 سيرنويز. ، رك» درباره حسنقتيحق« به دينگاه كن. ر منزل خواند طباطبايي را به دار،ي از آن است كه آن دستي اظهارات حاكي بعض138
، »دي جدسميداستان درون جنگ ترور: دي متحده را هدف كناالتيا« زل،يم . رزي به لوئدي نگاه كننيهمچن. 110 سيرنويز. ، رك»قاتل تنها «139

]TARGET U.S.A: THE INSIDE STORY OF THE NEW TERRORIST WAR [1998( 50-51. صص.( 
 .105 سيرنويز. ، رك» مرتكب قتل شدراني ايبراكايي يآمر «140
 .110 سيرنويز.  رك،»ستيتروركايي يآمر «141
 دهي قاتل قبل از قتل، منزل طباطبايي را دديگو  مييشاهد «زر،ي واني به بنجامدي نگاه كننيهمچن. 112 سيرنويز. ، رك» درباره حسنقتيحق «142
 Benjamin Weiser, Witness Says Slayer Visited Tabatabai Home Before Killing, THE [1360  آبان30، واشنگتن پست، »بود

WASHINGTON POST[. 
 .112 سيرنويز. ، رك» درباره حسنقتيحق «143
 .110 سيرنويز. ، رك»قاتل تنها «144
 .110 سيرنويز. ، رك»قاتل تنها «145
 .110 سيرنويز. ، رك»قاتل تنها «146
 .110 سيرنويز. ك، ر»قاتل تنها «147
  .112 سيرنويز. ، رك» درباره حسنقتيحق «148
 راني اش در دفتر حفظ منافع اي تصادفاً به متصدني پس از پنج ماه صالح الدديگو  ميني گزارش همچننيا. 110 سيرنويز. ، رك»قاتل تنها «149

  .»نيآفر« بود ني اش در باره قتل به او گفت اي كه متصديزيدر واشنگتن برخورد، تنها چ
 در توطئه متهم شدند تا چه اندازه در ي كه به همدستي كه افرادستي مطلب هنوز واضح ننيا. 110 سيرنويز.  رك،»ستيتروركايي يآمر «150

  .ري خاي اصالً خبر داشتند نكهي ااي توطئه باخبر بودند و نيباره ا
، »كند كه قبال دروغ گفته است  اعتراف مييديشاهد قتل مرد تبع: گويد سخن ميشاهد طباطبايي كه قبالً دروغ گفته بود  «نسون،ي رابنيوجي 151

 Eugene Robinson, Lied Earlier, Tabatabai Witness Says; Exile’s Slaying Witness Sdmits he [1360 آذر 1واشنگتن پست، 
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يلد را به مونترآل برده  اعتراف كرد كه او پس از وقوع قتل، بلف تخفيف جرم،در بخشي از توافقنامه خود براي
ي كه در آن بلفيلد را ا هرتيس منينگ، در ابتدا براي تهيه اتومبيل كرايو علي عبدالماني، معروف به لي ك152.است

 ، عالوه بر آن153.لغو شداستيناف به مونترال برده بود، به همدستي در قتل متهم شد كه اين محكوميت در مرحله 
ن فريزر، پستچي سابق، به جرم خود و تاير154.محكوم شدقضايي عالي ديوانبه عبدالماني به دو فقره دروغ گفتن 

   155. دالر، اعتراف كرد500مبني بر قرض دادن كاميون پستي خود به بلفيلد براي انجام قتل، در قبال گرفتن 

يي يك مظنون ديگر هم شناسايي ، نيويورك تايمز گزارش داد كه در موضوع ترور طباطبا1359 دي 13در 
پريچت متهم شده بود كه اسلحه و مهمات مورد نياز براي . دريك پريچت معروف به موسي عبدالمجيد: هشد

   156.الدين قرار داده است انجام قتل را در اختيار صالح

مريكا او را به قتل، پرواز غيرقانوني براي آمقامات اياالت متحده . المللي است  يك فراري بين هنوزالدين صالح
ولي   است،شده محاكمه نهنوز اگرچه كه پرونده او 157.ندا هنيز تخلفات ديگر متهم نمودد قانوني و فرار از پيگر
اظهارات وي با اتهاماتي كه . اعتراف كرده استيي كه انجام داده، به تيراندازي به طباطبايي اه هاو در مصاحب

F.B.I. دهد، مطابقت دارد مي به او نسبت .  

الدين آزادي  در يك منزل امن سپاه پاسداران، صالح او ه خميني و اقامت نه ماهاهللا  با آيت ويپس از مالقات
 اما بيشتر اوقاتش را در ايران هدكربه خاورميانه و آسياي مركزي يي او سفرها. دست آورد به حركت بيشتري

  اوواستدرخ او داوطلب شد كه در جنگ ايران و عراق براي ايران بجنگد اما مقامات با. سپري كرده است
از قبيل تدريس يي وي همچنين به كارها.  اما در خبرگزاري دولتي ايران به او شغلي دادند158موافقت نكردند

الدين همچنين   صالح159. استزبان انگليسي به سپاه پاسداران، و اجراي يك شوي تلويزيوني ايراني اشتغال داشته

                                                                                                                                                                                 
Lied Earlier, THE WASHINGTON POST[ ،تبرئه يدي به مرد تبعيراندازينون سوم از ت نفر در قتل طباطبايي محكوم شدند، مظ2«؛ ال كامن 

 Al Kamen, 2 Convicted in Death of Tabatabai; 3rd [1360 آذر 13 ، واشنگتن پست،»محكوم شدندباطبايي  نفر در قتل ط2شد، 
Suspect Cleared in Shooting of Exile; 2 Are Convicted in Slaying of Tabatabai, THE WASHINGTON POST[. 

 Al Kamen, Defense Attacks [1360 آذر 10 ، واشنگتن پست،»كند دفاع نسبت به اعتبار شاهد در قتل طباطبايي اعتراض مي« ال كامن، 152
Credibility of Witnesses in Tabatabai Trial, THE WASHINGTON POST[ ،نفر در قتل طباطبايي محكوم شدند، مظنون سوم 2«؛ ال كامن 

  .1360 آذر 13، واشنگتن پست، » نفر در قتل طباطبايي محكوم شدند2 تبرئه شد، يديه مرد تبع بيراندازياز ت
 منصفه ارائه داده ئتي به هي حكم دادند شواهد به طور نامناسبي متشكل از سه قاضئتي  هكي نكهي پس از ا1363 در ي عبدالماني علتي محكوم153

 Ed Bruske, Conviction [1363 مرداد 2 ، واشنگتن پست،» لغو شديديدر باره قتل مرد تبع تيمحكوم« به اد بروسك، ديشده، لغو شد، نگاه كن
in Exile’s S;aying Reversed, WASHINGTON POST[.  

، » نفر در قتل طباطبايي محكوم شدند2 تبرئه شد، يدي به مرد تبعيراندازي نفر در قتل طباطبايي محكوم شدند، مظنون سوم از ت2« ال كامن، 154
  .1360 آذر 13واشنگتن پست، 

 Ex-Mailman Guilty of [1360 بهمن 15 مز،ي تاوركيوي، ن» گناهكار شناخته شد،يدي تبعيراني در قتل ا خود سابق به خاطر نقشيپستچ «155
Role in Slaying of Iranian Exile, THE NEW YORK TIMES[.  

، واشنگتن »م برده شد، مظنون چهارم در ترور يك ايراني در اول مرداد نام برده شدمظنون چهارمي در قتل يك ايراني اينجا نا«رابرت ماير،  156
 Robert Meyers, Fourth Suspect Named in Killing of Iranian Here, 4th uspect Named in [1359 دي 13پست، 

Assassination of Iranian July 22, THE WASHINGTON POST.[  
 F.B.I«همچنين نگاه كنيد به ). 1359 تير 31(، دفترخبرپراكني بين المللي دولت اياالت متحده »درال براي ديويد بلفيلدقرار بازجويي اداره ف« 157

 F.B.I. Offering a $10,000 Reward [1359 مرداد 3، نيويورك تايمز، » دالر جايزه گذاشته است10000در رابطه با قتل تبعيدي ضدخميني 
in Slaying of Anti-Khomeini Exile, THE NEW YORK TIMES.[ 

 .110زيرنويس . ، رك»قاتل تنها« 158
  .110زيرنويس . ، رك»قاتل تنها« و 110زيرنويس . ، رك»آمريكايي تروريست« 159
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 در طي اين مدت او به 160.يراني كار كرده استعنوان گزارشگر جنگي براي يك روزنامه انگليسي زبان اه ب
  161. در بغداد اقامت داشت1370ليج دروي همچنين در دوران جنگ خ.  استلبنان، ليبي و سوريه سفر نموده

 از او خواستند كه ترورهاي ديگري را 1364الدين اظهار داشته كه مقامات وزارت اطالعات ايران در سال  صالح
 بزرگ قاچاقچيان و نيز يكي از ، صدام حسين،ويژه قتل رئيس جمهور عراقبه  -هد در خارج از ايران انجام د

 او در مبارزه براي خروج نيروهاي اتحاد ،1365 در 162. اين پيشنهادات به نتيجه نرسيد اما–  افغانيمواد مخدر
  163. از افغانستان به مجاهدين پيوستجماهير شوروي

 ظاهر شد كه بر اساس داستان حقيقي زندگي يك نفر افغاني تبعيدي الدين در فيلم قندهار  صالح،1380در سال 
 –كرد   او يكي از نقشهاي درجه دو را بازي مي164.گردد مياست كه براي نجات يك دوست به افغانستان باز 

 در 165.كرد ميعنوان خبرنگار در تهران و نيز با مجاهدين كار  به تبعيدي با گذشته مسيحي كهيي مريكاآيك 
ازيگران فيلم اطالعي از گذشته  بورزد كه او در هنگام انتخاب ميه كارگردان محسن مخملباف اصرار ك حالي

ي، سبب شده كه اين فيلم يمريكاآاري تحت تعقيب فرالدين به عنوان يك  اين بازيگر نداشته، موقعيت صالح
الدين را مجدداً مورد  ي صالحدر نتيجه دادگستري مريلند پرونده اتهام 166.وجه زيادي را به خود معطوف داردت

  167.ي پيگرد او آمادگي داشته باشندا براهرسيدگي قرار داده تا اگر او به اياالت متحده باز گردد، آن

.  استدهشاما از جمهوري اسالمي ناراضي الدين در ايران اقامت دارد  در سالهاي اخير اگرچه هنوز ظاهراً صالح
  :كند مي شكايت چنيندر يك مصاحبه او 

 تخلفات و  آن  ازجمله-اي آخوندها باورنكردني است ه هميزان فساد در اينجا در ميان باالترين رد
ها و فساد مالي، نقض شديد حقوق بشر، قتلهاي فراقضائي، و وجود دو قوه قضائيه، يكي براي مال

  168.ديگري براي ديگر شهروندان

جمهوري اسالمي در نيل به مقاصدي كه يي  شكست نهارا با توجه بهيي الدين قتل طباطبا در حقيقت اكنون صالح
 بر اساس گزارشها، در 169.كند مي ياد »اتالف وقت و انرژي«عنوان ه قولش را داده بود، مردود دانسته و از آن ب

با اتهاماتي كه بر عليه اوست روبرو گردد اما به شرط   او پيشنهاد كرد كه به اياالت متحده بازگشته و1372سال 
كثيري از مقامات عاليرتبه اياالت متحده در محاكمه وي براي اداي  ادگستري تضمين نمايد كه تعدادآنكه د

                                                            
اتل ق«كند كه اين روزنامه، كيهان اينترنشنال بوده است، نگاه كنيد به  واشنگتن پست ادعا مي. 110زيرنويس . ، رك»آمريكايي تروريست« 160
 28، مجله تايم، »قاتلي در قندهار؟«كند كه ايران ديلي بوده است، نگاه كنيد به  ؛ در حالي كه مجله تايم گزارش مي110زيرنويس . ، رك»تنها

  ].A Killer in Kandahar?, TIME [1380آذر 
  .110زيرنويس . ، رك»قاتل تنها« 161
  .110زيرنويس . ، رك»قاتل تنها« 162
  .110زيرنويس . ، رك»قاتل تنها« 163
فيلمي است ساخته كارگردان ايراني محسن مخملباف، كه در زمان ) سفر قندهار و خورشيد پشت ماه: همچنين به نامهاي ديگر(قندهار  164

 . برنده جايزه فدريكو فليني از يونسكو گرديد1380افتد، فيلم قندهار در سال  حكومت طالبان در افغانستان اتفاق مي
، واشنگتن » شناسايي كرد1359؛ دادستان كشور هنرپيشه را به عنوان قاتل يك ايراني در »قندهار«نقش ماهرانه در «يس، جويس هاوارد پرا 165

 Joyce Howard Price, Convincing Role in ‘Kandahar’; State’s Attorney Identified Actor as a Killer of [1380 دي 14تايمز، 
Iranian in ’80, THE WASHINGTON TIMES.[ 

 .112 زيرنويس. ، رك»حقيقت درباره حسن« 166
 .112 زيرنويس. ، رك»حقيقت درباره حسن« 167
  .110زيرنويس . ، رك»آمريكايي تروريست« 168
 .110زيرنويس . ، رك»قاتل تنها« 169



 26

كه در انتظار محاكمه  شهادت حاضر شده و نيز يك سري امكانات رفاهي از قبيل دريافت مقرري در طي مدتي
  171. واضح است كه درخواست او رد شد170.است، برايش در نظر گرفته شود

   ارتشبد غالمعلي اويسي. 4,3
 ارتشبد غالمعلي اويسي و برادرش غالمحسين اويسي ،1363 بهمن 18در روز 

در يكي از خيابانهاي پاريس از فاصله نزديكي در ناحيه سر مورد اصابت گلوله 
 پليس فرانسه مردان مسلح 173. بالفاصله جان سپردندهر دو 172.قرار گرفتند

   174.دكري توصيف ا هن حرفمسئول را قاتال

كه در  ارتشبد اويسي رئيس حكومت نظامي سابق تهران بود و هنگامي
هاي عمومي  مي تانكهاي ارتش را به خيابانهاي شهر آورد تا ناآرا1356شهريور 

خاطر اقداماتي كه  به  وي. پيدا كرد منفيبر عليه شاه را سركوب كند، شهرتي
 وي همچنين 175. معروف شده بود»تهرانقصاب «كرده بود در ميان عامه به 

در دولت نظامي كوتاه مدت نخست وزير غالمرضا ازهاري، در سمت وزير 
  177. از كشور گريخت1358 او در آذر 176.كار و امور اجتماعي اشتغال داشت

اويسي تعدادي از افسران سلطنت طلب ارتش را تحت لواي خود جمع كرد كه از آن جمله سرتيپ  ،در تبعيد
اهللا پاليزبان، كردي كه در ميان مردم  زاده رهبر حزب آزادگان، ارتشبد بهرام آريانا، و سپهبد حبيب معينجواد 

اويسي از خانواده شاه حمايت مالي هنگفتي .  را مي توان نام برداستان حساس كردستان رابطهاي خوبي داشت
اد ايران كه در عراق مستقر بود را اداره ضد روحانيون به نام صداي آزيي نمود و يك ايستگاه راديو ميدريافت 

ي از ا هارتش حرف«دارد كه اويسي در سازماندهي يك  مي سيروس كديور، نويسنده، همچنين اظهار 178.كرد مي
آزادسازي وارد ميدان يي در مرحله نها«  قرار بود تركيه دست داشت كه– در مرز ايران »ايرانيان ضد انقالبي

 90,000 نفري از افسران بازنشسته ارتش و نيز 7,000كرد كه يك كادر  مي اويسي شخصاً ادعا 179.»شوند

                                                            
 .110زيرنويس . ، رك»قاتل تنها« 170
دين در خارج از ايران براي دستگيري وي ريخته شده بود به طوريكه  واشنگتن پست از طرحي خبر دادكه براي بدام انداختن صالح ال1368در  171

جان مينتز، راگت ماركوس، . اين طرح نهايتاً كنار گذاشته شد. به او پيشنهاد مأموريت قتل ديگري داده شود، اين بار يك وكيل آمريكائي
وري اسالمي ايران هيچ نوع پيماني براي استرداد مجرمين ندارند اياالت متحده و جمه. 1368 ارديبهشت 28، واشنگتن پست، »تله ترورهيرشفلد و «

در اين حال . و تالشهاي گوناگون ديگري هم كه براي به دام انداختن صالح الدين در خارج از ايران صورت گرفته با شكست روبرو شده است
  . خراب شده استگزارش شده كه در سالهاي اخير روابط صالح الدين با مقامات جمهوري اسالمي ايران

 John [1362 بهمن 20، نيويورك تايمز، »ژنرال تبعيدي ايراني همراه با برادرش به دست مردان مسلح در پاريس كشته شد«جان وينوكر،  172
Vinocur, Exiled Iranian General is Killed with Brother by Gunmen in Paris, THE NEW YORK TIMES[ سفير امارات به «؛

؛ و ]Emirates’ Embassador To France Assassinated, THE WASHINGTON POST [1362 بهمن 21، واشنگتن پست، »ترور شدفرانسه 
تاريخ ( ،html.0,8816,950022,00/printout/time/com.time.www://http، قابل دسترسي در 1362 اسفند 1آگهي درگذشت در مجله تايم، 

كند يك مرد مسلح در حاليكه گزارش نيويورك تايمز  نيد كه قسمت آگهي فوت مجله تايم ذكر ميتوجه ك). 1387 فروردين 11:دسترسي
  .گويد مردان مسلح اويسي را كشتند مي
، html.0,8816,9500022,00/printout/time/com.time.www://http، قابل دسترسي در 1362 اسفند 1آگهي درگذشت در مجله تايم،  173
  ).1387دين  فرور11: تاريخ دسترسي(

 .1362 بهمن 20، نيويورك تايمز، »ژنرال تبعيدي ايراني همراه با برادرش به دست مردان مسلح در پاريس كشته شد«جان وينوكر،  174
 .142. ، ص8زيرنويس . ، رك»منشري« 175
   .59 و 44. ، صص8زيرنويس . ، رك»منشري« 176
  .69. ، ص8زيرنويس . ، رك»منشري« 177
  .142. ، ص8س زيرنوي. ، رك»منشري« 178
  .1381 بهمن 6، ايرانيان، »داستان عبرت انگيزي كه نبايد فراموش شود: گفتمان قتل«سيروس كديور،  179

  المعلي اويسيارتشبد غ
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 بر طبق اظهارات كديور ، مرگ اويسي باعث يك عقب نشيني 180.داوطلب براي اين كار استخدام كرده است
  181. بعدها منحل شدندكهيروها شد عمده براي اين ن

در يك مصاحبه . آوردند ميبسيار واقعي به حساب دهد كه مقامات انقالبي اويسي را يك تهديد  ميشواهد نشان 
اهللا خلخالي، قاضي شرع و رئيس دادگاههاي انقالب، به ثبت رسيده است،  مطبوعاتي كه در زندگينامه آيت

  :خلخالي اعالم كرد كه حكم اعدام اويسي و نيز ديگر افراد برجسته رژيم سابق صادر شده است

، غالمرضا پهلوي، اشرف، شاپور بختيار، ارتشبد ازهاري، )رحمادر ف(شاه مخلوع، فرح، فريده ديبا 
بان، هوشنگ نهاوندي، اردشير زاهدي و شعبان بي مخ كه از زشريف امامي، ارتشبد اويسي، سپهبد پالي

اند و هر ايراني كه يكي از اين افراد را در  ند، محكوم به مرگا هنظر ملت ايران مجرم شناخته شد
  182.جراي حكم دادگاه محسوب خواهد شدند، عامل اكشورهاي خارجي اعدام ك

 به وضوح گفت كه مقامات انقالبيه د، خلخالي بانجام ش در شيراز 1358 تير 26در يك سخنراني كه در تاريخ 
 رژيم ايران ادعا كرد دو توطئه مربوط به شبكه ،1358 در ارديبهشت و خرداد 183.دنبال دستگيري اويسي بودند

 ،1361 آبان 25 يك مقاله كه در 184.ندا هو تعداد زيادي از افسران شاغل را دستگير نموداويسي را خنثي كرده 
ارتباط داشتن با «دهد كه متهم به  ميدر روزنامه اطالعات به چاپ رسيده خبر از محاكمه هشت سلطنت طلب 

  185.شده بودند» اويسي جنايتكار

دو    هر– ناميد ميي براي آزادسازي و اصالح  جهاد اسالمي و ديگري كه خود را سازمان انقالب–دو گروه 
 روز پس از قتل اويسي، بنا به گزارشها، دولت ايران اين كشتارها را  186.عهده گرفتنده مسئوليت قتل اويسي را ب

 مخالف جمهوري اسالمي علناً دولت ايران را متهم ي و سخنگويان چندين سازمان تبعيد187. ناميد»اعدام انقالبي«
    188.تالش براي به هراس انداختن گروههاي مخالف، دستور اين قتلها را صادر نموده استكردند كه در 

  دكتر عبدالرحمن قاسملو. 4,4
، آقاي )PDKI (190 دبيركل حزب دمكرات كردستان ايران189 دكتر عبدالرحمن قاسملو،1368 تير 22در روز 

  يك كرد عراقي كه192اي فاضل رسول،آق و  در اروپا،حزب دمكرات كردستان نماينده 191،عبداهللا قادري آذر
                                                            

 ).2002، 34يوروسكي، ژورنال بين المللي مطالعات خاورميانه، جلد اسمارك گ (649. ، ص»توطئه نوژه و سياست ايران« 180
 .1381 بهمن 6، ايرانيان، »زي كه نبايد فراموش شودداستان عبرت انگي: گفتمان قتل«سيروس كديور،  181
 .75. ، ص4زيرنويس . ، رك»خاطرات خلخالي« 182
 .26/4/1358، كيهان، »اويسي از ترس ايرانيها در لندن گريم كرده است: آيت اهللا خلخالي« 183
  ).2002، 34ورميانه، جلد يوروسكي، ژورنال بين المللي مطالعات خااسمارك گ (649. ، ص»توطئه نوژه و سياست ايران« 184
 سلطنت طلب وارد 8دادگاه «همچنين نگاه كنيد به . 25/8/1361، اطالعات، » سلطنت طلب را اعالم كرد8دادستان انقالبي ارتش، اتهامات « 185

  .29/8/1361، اطالعات، »شور شد
، html.0,8816,950022,0/printout/meti/com.time.www://http، قابل دسترسي در 1/12/1362قسمت آگهي درگذشت مجله تايم،  186
  ).1387 فروردين 11: تاريخ دسترسي(

، واشنگتن »سفير امارات به فرانسه ترور شد«نگاه كنيد به .  به هرحال معلوم نيست كه كدام سازمان رسمي ايراني اين اظهارات را كرده است 187
  .1362 بهمن 21پست، 

  .1362 بهمن 20، نيويورك تايمز، »با برادرش به دست مردان مسلح در پاريس كشته شدژنرال تبعيدي ايراني همراه «جان وينوكر،  188
 بود همراه با نهضت ملي كردستان رشد يافت و  در سن پانزده سالگي به حزب دمكرات كردستان 1309 دي 1دكتر قاسملو كه متولد  189

 ESKORTE NACH TEHERAN: DER[ » و قتل كردهااسكورت به سوي تهران؛ وضعيت قانون اساسي اتريش« پيتر پيلز، .[پيوست

OSTERREICHISCHE RECHTSSTAAT UND DIE KURDENMORDE [1997 (26. ، ص(] در سال ]] »اسكورت به سوي تهران«: از اين به بعد
اسملو در پايگاه براي اطالعات بيشتر به تاريخچه زندگي دكتر ق. ، دكتر قاسملو به دبيركلي حزب دمكرات كردستان انتخاب گرديد1352

، html.arQasimlu/leaders/personalities/politics/english/com.kurdistanica.www://httpاطالعاتي كردستانيكا،  قابل دسترسي در 
  ).1387 فروردين 11: تاريخ دسترسي. (مراجعه نمائيد
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 ايران در آپارتماني در وين به قتل  كرد، در طي مالقاتي محرمانه با نمايندگان حكومت ميعنوان ميانجي عمل ه ب
   193.رسيدند

صورت زيرزميني  به  حزب دمكرات كردستان مجبور شد دوباره،1358در سال 
 دولت جمهوري 1363 نتيجه تهاجمات شديد تير ماه درآيد و رهبران حزب در

 در پايان جنگ ايران و عراق 194.اسالمي ايران مجبور به خروج از كشور شدند
) PUK(  جالل طالباني، رهبر اتحاديه ميهن پرستان كردستان عراق،1367در 

مذاكرات با يي خبر ساخت كه دولت ايران آماده بازگشا دكتر قاسملو را با
عنوان يك ه  دكتر قاسملو اين حركت را ب195.ت كردستان استحزب دمكرا

كنندگان در وين مالقات  و موافقت كرد كه با مذاكره قدم مثبت تلقي نمود
 دكتر قاسملو با هيئت نمايندگي ،1367ماه   دي10 و 9 در روزهاي 196.نمايد

ايران به سرپرستي محمد جعفري صحرارودي، رئيس امور كردها در وزارت 
 و نيز 1367198 دي 29 مالقاتهاي بيشتري در 197. ايران مالقات نموداطالعات

ماه  كه دكتر قاسملو در جلسه اسفند اما هنگامي.  صورت گرفت1367اسفند 
شركت ننمود، صحرارودي مذاكرات را پايان داده و از ادامه آن در طي غيبت دبيركل حزب دمكرات كردستان 

   199.ايران امتناع ورزيد

                                                                                                                                                                                 
اما در اسفند . ه صورت يك سازمان زيرزميني درآمد تأسيس گشت، در اثر فشارهاي رژيم شاه ب1324حزب دمكرات كردستان كه در سال  190

اي  وي يك طرح بلند پروازانه هشت ماده. شد ، اين حزب دوباره علني شده و تحت رهبري دبيركل حزب، دكتر عبدالرحمن قاسملو، اداره مي1357
 THE KURDS: A[» برداشتي معاصر: كردها«[براي خودمختاري كردستان درون يك دولت جمهوري فدرال ايران به رسانه ها ارائه داد 

CONTEMPORARY OVERVIEW[آرزوي كردها براي رسيدن به خودمختاري ]. )1992كرين بروك و استفان اسپرل، . جي. فيليپ (190. ، صص
يي چون سنندج و منتج به زد و خوردهاي مسلحانه ميان سپاه پاسداران انقالب و نيروهاي شبه نظامي كرد، معروف به پيشمرگان كرد، در شهرها

اين واقعيت كه كردها بيشتر سني ]. )1992 (32. ، ص]KURDISH ETHNONATIONALISM[» گرايي قومي كرد يمل« نادر انتصار،. [پاوه گرديد
 و چندين بار تالش مقامات براي ايجاد آشتي ميان حزب دمكرات كردستان. بودند و پاسداران انقالب شيعه، فقط باعث شدت تنش هاي قومي شد
 مرداد 27نهايتاً در ]. )1992 (32. ، ص»گرايي قومي كرد يمل« نادر انتصار،. [دولت موقت تهران نتوانست هيچ زمينه مشتركي براي اين كار بيابد

ا به آن منطقه ، آيت اهللا خميني، به عنوان رئيس كل قوا، به واحدهاي ارتش و سپاه پاسداران دستور داد تا با مداخله در استان كردستان نظم ر1358
، كيهان، »فرمان امام به عنوان رئيس كل قوا درباره حوادث پاوه«. [بازگردانده و قدرت حكومت مركزي را مجدداً در آن منطقه برقرار سازند

ات حزب دمكر: پيام امام به مردم كردستان«[ناميد » حزب شيطان«خميني حزب دمكرات كردستان را . جنگ خونيني در گرفت]. 27/5/1358
و رژيم اعالم داشت كه عضويت در اين حزب به منزله ارتكاب جنايت بر عليه جمهوري اسالمي ] 30/5/1358، اطالعات، »حزب شيطان است

با تصويب شوراي انقالب اسالمي، حزب دمكرات «[ايران است و بنابراين، هم مطابق قانون ايران و هم مطابق قانون اسالم، قابل مجازات است 
، حكومت درخواست آتش بس كرد اما مذاكرات صلح دوباره بر سر همان 1358در آبان ]. 28/5/1358، كيهان، »يرقانوني اعالم شدكردستان غ

ديويد [مطالبات كردها با شكست روبرو شد، اگرچه كه تقاضاي كردها در اين مرحله تا سطح داشتن يك دولت خودگردان كاهش يافته بود 
جنگ دوباره از سر گرفته شد و اين بار نيروهاي ]. )1992 (76. ، ص]THE KURDS: A NATION DENIED[» ار شدهملتي انك: كردها«دوال،  كم

. ، ص8زيرنويس . ، رك»منشري«[دولتي توانستند  بيشتر مراكز شهري را آرام نمايند اما حزب دمكرات نواحي روستايي را تحت كنترل داشت 
، 1363، حكومت تهران تالشهاي خود را براي مسلط شدن به اين استان شدت بخشيد و در تيرماه 1359با شروع جنگ با عراق در شهريور ]. 201

اسكورت به سوي «. [رهبري حزب دمكرات كردستان نهايتاً مجبور به عقب نشيني در امتداد مرزها و حركت به داخل نواحي كردنشين عراق شدند
   ].28. ، ص189زيرنويس . ، رك»تهران

 .37. ، ص189زيرنويس . ، رك»به سوي تهراناسكورت « 191
 .38.، ص189زيرنويس . ، رك»اسكورت به سوي تهران«. [كرد رسول يك كرد عراقي ساكن وين بود كه به عنوان ميانجي عمل مي 192
  .189زيرنويس . ، رك»اسكورت به سوي تهران«به طور كلي نگاه كنيد به  193
 .28. ، ص189زيرنويس . ، رك»اسكورت به سوي تهران« 194
  .)1996 (276. ، ص]A MODERN HISTORY OF THE KURDS [» تاريخ مدرن كردها« دوال، كديويد م 195
  .)1996 (276. ، ص»تاريخ مدرن كردها« دوال، كديويد م 196
، 189رنويس زي. ، رك»اسكورت به سوي تهران«. [ حزب در اروپا بودندهي آذر، نماي عبداهللا قادري حزب دمكرات كردستان آقاگري عضو د197
      . 58 .ص
زيرنويس . ، رك»اسكورت به سوي تهران« به دينگاه كن. وستي پراني اي اسالمي جمهورئتي اصل به هاني منصور بزرگري مالقات امني در ا198

 .60. ، ص189
  .60. ، ص189زيرنويس . ، رك»اسكورت به سوي تهران «199

  دكتر عبدالرحمن قاسملو
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 هم  نام غفور درجزياز كه( امير منصور بزرگيان 200اندكي پس از مرگ آيت اهللا خميني،، 1368در خرداد 
به حزب دمكرات كردستان اطالع داد كه جمهوري اسالمي ايران مايل است مذاكرات را از سر ) كرد مياستفاده 
هوري اسالمي  دكتر قاسملو پيشنهاد كرد كه مالقات در پاريس برگزار شود اما هيئت نمايندگي جم201.بگيرد

 خوشبين  چه دكتر قاسملو با اكراه اين تصميم را پذيرفت202.داد ميكار ترجيح  ايران وين و يا برلين را براي اين
 نمايندگان جمهوري اسالمي ايران 203.بود كه در نشستهاي جديد ممكن است پيشرفتي در مذاكرات حاصل شود

م اكبر هاشمي رفسنجاني براي رسيدن هرچه سريعتر االسال داده بودند كه حجت  خبر حزب دموكراتبه دبيركل
عنوان سخنگوي مجلس، ه ب  رفسنجاني همچنين204.ورزد ميدرباره وضعيت كردستان تأكيد يي به يك راه حل نها

    205.كانديد بسيار مطلوبي هم براي رياست جمهوري ايران بود

 بانگاسه، در وين بود كه توسط فاضل ، لينكه5محل برگزاري سري جديد مذاكرات آپارتماني واقع در شماره 
 آغاز نشست زپيش ا.  ساختمان مجهز به سيستم اينتركام و نيز سه قفل ايمني بودبدر 206.رسول تهيه شده بود

در روز . داشتندن نقشه و وضعيت ساختمان اطالعي يايك از طرفين مذاكره درباره محل مذاكرات  مذاكرات، هيچ
هيئت نمايندگي جمهوري اسالمي ايران و دكتر قاسملو را برداشته و به محل طور جداگانه ه رسول ب،  تير21

 5:30چون مذاكرات روز اول به نتيجه نرسيد، طرفين قبول كردند كه مجدداً روز بعد در ساعت . آوردمزاكره 
  207.عصر با يكديگر مالقات نمايند

. چگونه اقدام احتياطي به محل وارد شدند بدون هي208 دكتر قاسملو و عبداهللا قادري، در ساعت مقرر، تير22در 
امل محمد  هيئت نمايندگي دولت ايران كه ش،اندكي بعد.  حاضر بودمحل در ئلامسرسول نيز براي تسهيل 

زرگيان بود نيز به آنها  و امير منصور ب،جودي استاندار استان كردستانآجعفري صحرارودي، مصطفي 
  209.پيوستند

اين نشست تهيه شده، صداي رسول و دكتر قاسملو را ضبط كرده كه پيشنهاد يك نوار صوتي كه از مكالمات 
 اندكي پس از بيان اين 210.كنند مي بعد از ظهر روز بعد 6تنفس و نيز از سرگيري مذاكرات را در ساعت 

 دكتر قاسملو. وضوح قابل شنيدن استه شود كه در آن  صداي دو اسلحه ب ميپيشنهاد، صداي رگبار گلوله شنيده 
در ناحيه پيشاني، شقيقه، و گلو مورد اصابت قرار گرفته، رسول سه بار در ناحيه سر و دو بار در ناحيه گردن 

دو گلوله در ناحيه كمر، يك گلوله در ناحيه گيجگاه،  هدف قرار گرفته، قادري هم يك گلوله در پشت سر،
صدمات . ست راستش شليك شده استيك گلوله در گلو، يك گلوله در شانه و يك گلوله در انگشت نشانه د

 به سر هر سه نفريي يك گلوله نها. از خود دفاع كندست كه او احتماالً سعي داشته  اوارده به قادري گوياي آن
اي مورد استفاده در ه هاي خون و بافتهاي بدن قربانيان را روي اسلحه هپليس بعداً نمون. ده استشقرباني شليك 

                                                            
 . درگذشت1368 خرداد 14 در يني اهللا خمتي آ200
  .)1996 (277. ، ص»تاريخ مدرن كردها« دوال، كديويد م به دي نگاه كننيهمچن. 61. ، ص189زيرنويس . ، رك» به سوي تهراناسكورت« 201
 .63. ، صهمان 202
  .)1996 (277. ، ص»تاريخ مدرن كردها« دوال، كديويد م 203
  .62. ، ص189زيرنويس . ، رك»اسكورت به سوي تهران« 204
  . انتخاب شدي جمهوراستي به ر1368رداد  م12 در ي حجت االسالم رفسنجان205
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 جعفري صحرارودي نيز 211.ندا ها از فاصله خيلي نزديك شليك شده هدهد اين گلول ميقتل پيدا كرده كه نشان 
او مورد اصابت يك گلوله قرار گرفت كه وارد بازوي چپ وي گرديده و از نزديك شانه . مجروح گرديد

  212.خارج شده مجدداً وارد گلويش شده و در دهانش گير كرده بود

  وخوران از آپارتمان خارج شده و زنگ در خانه همسايه را زده تلو  عصر تلو7:20صحرارودي در حدود ساعت 
 213. عصر به محل حادثه رسيد7:37اعت همسايه به پليس اطالع داد و پليس در س. تقاضاي كمك نمود

شود بزرگيان براي مدت كوتاهي  ميكه گفته   رسيد در حاليحادثهصحرارودي در خيابان ماند تا پليس به محل 
 بزرگيان به همراه دو ، در بازگشت214. سيكلت ترك گفت و دوباره پياده به محل بازگشتمحل را با موتور

 پس از كشف اجساد، مأموران پليس بزرگيان را 215.افسر پليس به آپارتمان محل برگزاري مالقات رفتند
  .بود نجوديآ  اثري از.صحرارودي به بيمارستان انتقال داده شد. بازداشت نمودند

قرار گرفتند، صحرارودي در بيمارستان و يي ي مورد بازجواتريشيان جداگانه توسط مقامات صحرارودي و بزرگ
زور ه  صحرارودي به بازجويان گفت كه در پايان مذاكرات، دو يا سه تن ضارب ب216.بزرگيان در ايستگاه پليس

 ببيند مصدوم شده بود، و كه بتواند ضاربين را او توضيح داد كه پيش از آن.  را باز كرده و وارد اتاق شدندبدر
صحرارودي گفت .  استن كرده مردبهبراي فريب دادن ضاربين، تظاهر  كه مجروح گرديده بود هنگامي

 هيئت نمايندگان حفاظت از براي  بزرگيان كه ظاهرا217ً.بوده استيي بزرگيان در هنگام تيراندازي در دستشو
هنگام به مك دونالد رفته بوده و حتي در زمان تيراندازي ايراني، در مذاكرات حضور داشته، ادعا كرد كه در آن 

 پس از اتمام مصاحبه بزرگيان با پليس، بزرگيان اصرار ورزيد كه او را به 218.داخل ساختمان هم نبوده است
   219.سفارت ايران ببرند

لت بر آن ا داله ه اظهارات اوليه پليس در رسان220اي بزرگيان و صحرارودي،ه هرغم وجود تناقض در گفت علي
دارد كه پليس ممكن است فريب داستان ساختگي هيئت نمايندگي ايران را خورده باشد كه قتلها توسط افراد 

به تمامي كردها و نيز صحرارودي   و221ناشناسي صورت گرفت كه ناگهان به محل مذاكرات وارد شده
  222.تيراندازي كردند

به وي اجازه خروج از كشور داده شد و . س رها گرديدزودي از بازداشت پليه مانند بزرگيان، صحرارودي هم ب
 او را تا فرودگاه مشايعت كرده و به او كمك كرد تا سوار پرواز ،1368 تير 31 در روز اتريشدر واقع پليس 

 اطالع اتريش به همتاي خود در واحد ويژه ضد تروريسم اتريشرئيس بخش سياسي پليس . شودبتهران  -وين 
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ز ديپلمات هاي ايراني روز قبل به وين وارد شده و صحرارودي را در پرواز بازگشت به داد كه  يك گروه ا
   223.ند كردتهران همراهي خواه

جودي هرگز بازداشت آ مصطفي 224. را ترك گفته باشداتريش 1368 آذر 9رود بزرگيان در تاريخ  ميتصور 
ي از مجابي اتريش اما اگرچه بازجويان گرديديي ا شناساه ه محمد مجابي در رساني به ناممظنون چهارم. نشد

ا درباره ه ه همچنين گزارشهاي مكرر در رسان225.عمل آوردند، او را بدون هيچ اتهامي آزاد كردنده بيي بازجو
گويند او يكي از  مي با قتلهاي وين منتشر شده كه ، محمود احمدي نژاد،ارتباط داشتن رئيس جمهور فعلي ايران

بوده كه براي همراهي كردن صحرارودي در بازگشت به ايران، به وين رفته بوده است،  ييافراد هيئت ديپلماتها
يد اين اتهام پيدا يتأي دال بر ا هكنند اما مركز اسناد حقوق بشر ايران در طي تحقيقات خود هنوز شواهد قانع

  226.نكرده است
ايت و مرور شواهد اوليه   پس از بررسي صحنه جن،اتريش، رئيس واحد ويژه ضد تروريست اوسوالد كسلر

 به زور ا اعمالهيچ مدركي دال بر ورود ب:  بالفاصله پس از قتل، به يك سري نتايج مقدماتي رسيد،موجود
د تا از مرگ شده بو به هر سه قرباني كرد تير خالص زده ؛شود ميآپارتماني كه كشتارها در آن واقع شد ديده ن

 ؛لو و رسول غافلگير شده و در وضعيت نشسته به قتل رسيده بودند دكتر قاسم؛دشوقطعي آنها اطمينان حاصل 
نظر ه  ب؛ وداشتنديي  به احتمال زياد به وضعيت و نقشه آپارتمان آشناين قاتل؛جودي از صحنه گريخته بودآ

 كسلر نتيجه گرفت كه نوع اين كشتارها. دست آوردن اعتماد قربانيان موفق شده بودنده  در بينرسيد كه قاتل مي
  : و به خبرنگاران گفت227دهد مي انجام يسيستم اطالعاتيك  عملياتي است كه نندام

وضعيت ] نيروي پليس[براي ما . كردها به قتل رسيدند و نمايندگان جمهوري اسالمي زنده ماندند
   228.گيري به عهده سياستمداران است از حاال به بعد تصميم. كامالً روشن است

تجزيه و تحليل تيراندازيها مشخص ساخت كه  .مدارك بيشتري تقويت شد واهد وفرضيه آقاي كسلر بعداً با ش
ا بايد از ه هداد كه اين گلول ميا نشان ه هسير گلولم. در به كردها شليك كرده باشندند از دم ا هتوانست ميقاتلين ن

 فشنگ در محلي ايه ه همچنين پوك229.ها شليك شده باشدكردطرف هيئت نمايندگان جمهوري اسالمي ايران به 
 به مجله اتريشيك مقام عاليرتبه دولت . نه دم درو كه نمايندگان جمهوري اسالمي ايران نشسته بودند پيدا شد 

  :تايم گفت
. آنها دروغ گفتند. ه استبزرگيان و صحرارودي به ما گفتند فردي به اطاق راه يافته و آتش گشود

    230.ندا هقوع جنايت درون اطاق بوددهد كه قاتلين در هنگام و ميتمام قرائن نشان 

ن و يك كت بادگير آغشته به خون و نيز كليد يك موتورسيكلت كخفه  دو اسلحه كمري مجهز به صدا
كه پليس را به سوي   همراه با كليد يك رسيد خريد بود231.سوزوكي نهايتاً در يك محل تخليه زباله پيدا شد
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 1384 تير 11 تدپرس،ي، آسوش»باشد  ميني و1368 نژاد مظنون به دست داشتن در حمله سال ياحمد« به دي نگاه كني به طور كل226
]Ahmadinejad Suspectred of Invovlement in 1989 Attacks in Vienna, ASSOCIATED PRESS[ مصاحبه با ياتريش در جستجو«؛ 

 Austria Seeks to Interview Journalist Over [1384 تير 14، آژانس فرانس پرس، » نژاد استيخبرنگار در رابطه با اتهامات قتل به احمد
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. كرديي عنوان خريدار آن موتورسيكلت شناساه دي را باين فروشنده صحرارو. فروشنده آن هدايت نمود
   232.صحرارودي در هنگام خريد از نام مستعار مصطفي مصطفوي استفاده كرده بود

 يعني سه ماه پس از ،1368 آذر 7جودي را در آ نهايتاً حكم جلب بزرگيان، صحرارودي و اتريشدادستان كل 
 متعاقباً محمد جعفري صحرارودي 233. شده بودند، صادر كردهبدرق تا فرودگاه اتريشكه آنها توسط پليس  آن

   234.به درجه سرتيپي در سپاه پاسداران ترفيع يافت و رئيس اداره اطالعات سپاه قدس شد

حزب سبز دولت .  برانگيختاتريش نسبت به اين حمله فرياد اعتراض عمومي را در اتريشواكنش كند دولت 
هر كاري كردند «هم ساخت و روزنامه استندارد مقامات را متهم ساخت كه  مت»شكست در برابر تروريسم«را به 

 در پاسخ به 235.»پيشگيري شود] اين پرونده[تا خروج شهود و مظنونان را تسهيل نمايند تا از آشكار شدن 
اعتراض يك مقام رسمي وزارت امور خارجه كه ايران در صورت نگهداشتن اتباعش در بازداشت تهديد به 

اين ابراز خاري و ذلت در برابر «:  پاسخ دادArbeiter Zeitung تالفي جويانه كرده است، روزنامه اقدامات
: گويد ميست كه  ايا هدعوتنامعمل مانند اما اين .  را براي مدتي از خشم مالها محافظت خواهد كرداتريشايران 
  236.»يديياه اينجا ب جاي قشنگي است، براي قتل باتريش

 بر عليه جمهوري ،1370 مرداد 11 در ، كه از نتايج تحقيقات ناخرسند بود،ليچوو، خانم هلن كرهمسر دكتر قاسمل
 قتل دكتر قاسملو و نيز صدور درباره وي دولت را به امتناع قاطع از انجام تحقيقات 237. اقامه دعوي كرداتريش

ه  را متهم ساخت كه باتريشاو دولت .  بدون هيچگونه مشكلي، متهم نموداتريشاجازه به قاتلين براي ترك 
دليل فشارهاي وارده از طرف جمهوري اسالمي ايران و معامالت غيرقانوني اسلحه كه در طي جنگ ايران و 

 وجود داشته است،آگاهانه مقامات پليس را از انجام Voestي اتريشعراق بين حكومت ايران و شركت دولتي 
 48/963,216 او براي هزينه تشييع جنازه شوهرش مبلغ 238.بررسي و تحقيق در اين پرونده منع نموده است

  . ادعاي خسارت كرداتريششلينگ 

ليچ قادر به ارائه ادعاي محمول بر و دعوي را بدون استماع شهود، رد كرده و حكم داد كه خانم كراتريشدادگاه 
 اتريشدادگاه يي اصحت نبوده و نيز رسيدگي به پرونده بر عليه جمهوري اسالمي ايران خارج از صالحيت قض

 رد دعوي ،1371 شهريور 24 در ،يد گرديد و در نتيجهياين تصميم توسط دادگاه استيناف وين نيز تأ. باشد مي
  : يك مقام اداري بلند پايه به مجله تايم گفت239.شد
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اين تهديدي نسبت به . خواهد يك پرونده تروريستي را تحت پيگرد قرار دهد ميهيچ كشوري ن
مجازات يك تروريست محكوم، حبس ابد است،كه اين . نيز سيستم كيفري شماستدولت، ثبات و 

   240. سال در خطر هستيد15اين بدان معناست كه شما .  سال است15 حداقل اتريشدر 

در رستوران ميكونوس در برلين مورد   دكتر شرفكندي، جانشين دكتر قاسملو و سه نفر ديگر،1371در شهريور 
: قتل در ميكونوس«نگاه كنيد به گزارش مركز اسناد حقوق بشر ايران (ته و كشته شدند اصابت گلوله قرار گرف

دولت آلمان چندين نفر از مرتكبين اين جنايت را دستگير، محاكمه، و ). »تجزيه و تحليل يك ترور سياسي
 به راحتي ،ريشاتپايه پليس  در طول محاكمه، اداي شهادت توسط آقاي استراويتز، يك افسر بلند. محكوم نمود

 به باالترين سطوح مقامات جمهوري اسالمي ايران اتهاماتروشن ساخت كه در ارتباط با ترورهاي وين، 
 را مورد )BfV(دادگاه همچنين شهادت پروفسور اشتاينباخ و گزارش اداره فدرال حفظ قانون اساسي . رسيد مي

 وابسته 241 عمليات ويژهكميته در وين را عوامل اعضاء هيئت نمايندگي ايران )BfV(گزارش . رسيدگي قرار داد
   242.نموديي به واحد عمليات برون مرزي وزارت اطالعات جمهوري اسالمي ايران شناسا

دادگاه معلوم ساخت كه هادي جودي، محمد . دادگاه آلمان سپس به شرح وقايعي كه منجر به قتل شد پرداخت
تهيه و به وزارت اطالعات ارائه كردند كه در آن قتل  گزارشي را 243مقدم جعفري صحرارودي و مهدي هادوي

سپس دادگاه نتيجه . پس از آن، كميته عمليات ويژه، اين عمليات را تأئيد كرد. دكتر قاسملو پيشنهاد شده بود
مقدم دادند و  آميز مأموريت قتل دكتر قاسملو، تكليف ديگري به مهدي هادوي علت اتمام موفقيته گرفت كه ب
  :شه قتل دكتر شرفكندي بودآن تهيه نق

محال است كه منشاء . كند غير قابل انكار است ميخط قرمزي كه وقايع وين و برلين را به هم وصل 
  244.اين وقايع را بتوان به اختالفات ميان گروههاي مخالف كرد نسبت داد

   كاظم رجوي. 4,5
حد و برادر مسعود رجوي، رهبر سازمان دكتر كاظم رجوي، سفير سابق جمهوري اسالمي ايران در سازمان ملل مت

طرف منزلش مورد تيراندازي قرار ه  در هنگام رانندگي ب،1369 ارديبهشت 4، در )MEK(مجاهدين خلق ايران 
  245.او مورد اصابت حداقل پنج گلوله قرار گرفت كه از فاصله كم از يك مسلسل شليك شد. گرفت و كشته شد

عنوان نماينده اين سازمان در برابر مجامع ه دين خلق بود كه غالباً بدكتر رجوي يك عضو فعال سازمان مجاه
كميسيون حقوق بشر سازمان ملل متحد  1368،246ه در نشستهاي بهمن و اسفند ويژه او ب. كرد ميالمللي عمل  بين

 ندرگير بوده و نادرستي گزارش سازمان ملل متحد مبني بر بهبود اوضاع حقوق بشر در ايران ومتوقف گرديد
 سيروس ناصري سفير ،1368 بر اساس گزارشها در دي ماه 247.نمود ميشكنجه و اعدامهاي عمومي را  اثبات 

                                                            
 .21زيرنويس . ، رك»رابط تهران« 240
 .6. ، ص18 سيرنويز.  رك،»كونوسيقتل در م: رانيمركز اسناد حقوق بشر ا« به دي نگاه كن241
 ، قابل دسترسي در22-23. ، صص)1376 فروردين 21گاه عالي برلين، حكم داد(، »حكم دادگاه ميكونوس« به دي نگاه كن242

pdf.93-19_StE_1/Strafsenate/entscheidungen/de.kammergericht.www://http) 1386 تير 1: تاريخ دسترسي.(  
 مخالف يباره گروه ها اطالعات دري مسئول جمع آورران،ي اي اسالمي از عوامل وزارت اطالعات جمهوريكي مقدم، ي هادوي محمد هاد243

. 7. ، ص18 سيرنويز.  رك،»كونوسيقتل در م: رانيمركز اسناد حقوق بشر ا« به دينگاه كن.  مهاجران كرد رابط هايي داشتنداني بود كه ميكرد
مهران  (165.  ص،»كونوسياسناد دادگاه م: تكاري جناستميس«. 1375 مهر 4در ) ي سشاهد (ي به شهادتنامه ابوالقاسم مصباحدي كننگاه نيهمچن

  .178 و 173. ، صص)2000 چاپ اول، نده،يپا
 ، قابل دسترسي در22-23. ، صص)1376 فروردين 21حكم دادگاه عالي برلين، (، »حكم دادگاه ميكونوس« 244

pdf.93-19_StE_1/Strafsenate/entscheidungen/de.kammergericht.www://http) 1386 تير 1: تاريخ دسترسي(.  
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 Farzan Hashemi, Obituary: Kazem Rajavi, THE [1369 ارديبهشت 8، اينديپندنت، »كاظم رجوي: آگهي درگذشت«فرزان هاشمي،  246

INDEPENDENT.[  
 :Joseph Sobran, Killing Continues [1369 خرداد 14 ، تولسا ورلد،» رو وجود نداردانهي ميرانيكشتار ادامه دارد؛ ا«ن، ارب ژوزف سو247
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 248.»ما تو را خواهيم كشت«: ايران در سازمان ملل در ژنو در برابر چندين شاهد به دكتر رجوي اخطار كرد
  .دكتر رجوي فقط چند هفته پس از آن به قتل رسيد

دليل مبارزاتش با رژيم شاه و تحت فشار گذاشتن او براي ه ر رجوي كه بدكت
زمان زنداني سياسي ساواك بود از  تخفيف حكم برادرش مسعود كه در آن

برد، پس از  ميسر  به  در فرانسه در تبعيد1347اعدام به حبس ابد، از سال 
هاي   دكتر رجوي همچنين با ديگر گروه249.انقالب به ايران بازگشته بود
كه در گروه آيت اهللا خميني بودند همكاري  اپوزيسيون از جمله افرادي

  .داشت

دكتر رجوي به پاس نقشي كه در آن دوره ايفا كرده بود، به سمت اولين سفير 
اما وي . جمهوري اسالمي ايران در مقر سازمان ملل متحد در ژنو برگزيده شد

ژيم در پس از انقالب، از گرانه ر زودي در اعتراض به سياستهاي سركوبه ب
 250.پست خود استعفا داده و از دولت سوئيس تقاضاي پناهندگي سياسي كرد

نمود و كتابهاي متعددي هم به زبان فارسي و هم به زبان  مياي پاريس و ژنو تدريس ه هرجوي در دانشگا
امعه ايراني و تجارت ي جفروپاش«، و )1354 (»انقالب ايران و مجاهدين«فرانسوي به رشته تحرير درآورد، كه 

  . اند  از آن جمله)1366 (»جهاني

ش در ناحيه تاناي در حومه ژنو در حال ا ه اندكي پيش از ظهر، رجوي به طرف خان،1368 ارديبهشت 4در روز 
پت، ناگهان يك خودروي گلف فولكس واگن راه را بر اتومبيل وي ودر نزديكي محلي به نام ك. رانندگي بود

 در اين هنگام يك 251.مسلح از داخل گلف شيشه جلوي اتومبيل او را به رگبار گلوله بستيك مرد . بست
پنج بار آنها . خودروي دوم پهلوي اتومبيل بي حركت رجوي ايستاد و دو مرد ديگر با اسلحه از آن بيرون پريدند

  252.شليك كردند و وي در دم جان سپردبه سر رجوي 

ه كه پليس آنرا ب بودرها شده ده در اين حمله در فرودگاه كوينترن ژنو اتومبيل گلف فولكس واگن مورد استفا
روز عصر به تهران را براي دو ساعت به تعويق انداختند و هويت هر  مقامات سوئيسي پرواز آن. زودي پيدا نمود

يك از مسافران  هيچكه   بدون اين،نمودند اما نهايتاً به خدمه هواپيما اجازه پرواز دادند يك از مسافرين را بازديد
 مأموران امنيتي ،بنا به گزارشها.  اتومبيل دوم مربوط به اين حمله را پليس بالفاصله پيدا نكرد253.دستگير شوند

شان  دست آورده بودند براي همكاران سوئيسيه  ب خودمريكا اطالعاتي را كه توسط ابزارهاي استراق سمعآ
اتومبيل دوم در محلي در محوطه ساختمان هيئت ديپلماتيك ه  كا را به اين نتيجه رساندهپخش كردند كه آن

 اين سرنخي بود كه پليس سوئيس 254.اعزامي جمهوري اسالمي ايران به سازمان ملل در ژنو پنهان شده است
  .دنبوهرگز قادر به دنبال كردن آن 
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جت االسالم محسن ح. اخبار اين ترور با اظهار خوشنودي و رضايت تشكيالت روحانيون در ايران مواجه شد
 ارديبهشت ادا كرد، وظيفه رژيم را در 5كه در يي قرائتي، روحاني تندروي معروف، در يك سخنراني راديو

عنوان ابزاري براي خاموش ه تعقيب دشمنانش در سراسر جهان مجدداً تأكيد نموده و استفاده از خشونت را ب
  :ساختن مخالفين مورد تأئيد قرار داد

... شوند  و اعدامشان كنيد، چون آنها نه مايلند ايمان بياورند و نه ساكت ميآنها را بگيريد 
  255. به اعمال خشونت و كشتار داردالبته اين كار آساني نيست چون نياز

نمايد؛ يداهللا صمدي و يي عنوان مظنون به قتل شناساه سرعت توانست دو مرد را به تحقيقات مقامات سوئيس ب
. ندا هاين بود كه حداقل يازده تن ديگر در برنامه ريزي و انجام اين ترور دست داشت و نتيجه 256محمد رضواني،

آبادي سفير سابق  هادي نجف: در ميان اين افراد مظنون، دو تن از مقامات بلندپايه دولتي ايران وجود داشتند
المللي براي  داشت بين قرار باز،1369 خرداد 25 در 257.ايران در امارات متحده عربي، و مهدي آخوندزاده بسطي

 صادر شد، رونالد چتلين، پليس ،1369 تير 1 در يك بيانيه عمومي كه در 258.تمامي اين سيزده نفر صادر گرديد
ند شواهد گوناگوني ا هافسران پليسي كه مسئول اين تحقيقات بود«مأمور اين تحقيقات اظهار داشت كه يي قضا
ان نتيجه گرفت كه يك يا چند ارگان دولتي ايراني مستقيماً در ترور تو ميند كه بر اساس آنها ا هآوري نمود جمع

  259.»ندا هآقاي كاظم رجوي دست داشت

رفت كه آنها  مييداهللا صمدي و محمد رضواني با پاسپورتهاي ديپلماتيك ايراني وارد سوئيس شده بودند و گمان 
رفت با اين توطئه مربوط باشند، با  مي كه گمان تمامي اين سيزده نفري. وابسته به سفارتهاي ايران در اروپا بودند

عنوان آدرس ه پاسپورتهاي رسمي دولت ايران كه جديداً برايشان صادر شده بود سفر كرده بودند و تمام آنها ب
 ساختمان ، بنا به گزارشها80.260 پالك ، تهران، خيابان كريم خان–، يك محل را ذكر كرده بودند خودشخصي 
ن كريم خان، يك ساختمان اداري بود كه مورد استفاده وزارت امور خارجه ايران و نيز  در خيابا80شماره 

 همه اين سيزده نفر با بليطهاي ايران اير كه پشت سر هم صادر شده بود، سفر كرده 261.وزارت اطالعات بود
بازرسان مشكوك . دند به سوئيس سفر كرده بو1368 در مهر و دي ،عالوه، چند تن از اين مظنونان قبالًه ب. بودند

   262.نجام اين حمله، به عمل آمده استبودند كه اين ديدارها به منظور مهيا كردن مقدمات كار براي ا

سازمان [دفتر اينترپل .  مقامات رسمي ايراني همه چيز را بدون استثناء انكار كردند،در پاسخ به تحقيقات سوئيس
المللي كه توسط چتلين پخش شده بود، ادعا كرد  ي بازداشت بينايران در جواب قرارها] المللي بينيي پليس قضا

                                                            
 ماهرانه مانور كي كه ممكن است حركتيدر . 1369 خرداد 14، تولسا ورلد، » رو وجود نداردانهي ميرانيكشتار ادامه دارد؛ ا« ژوزف سوربن، 255

 كمك كرد و لي در لبنان به نام رابرت پلهييكاي به گروگان گرفته شده آمرپلماتي دكي ي به مذاكرات آزادسازرانيد، ا بوده باشيروابط عموم
 منحرف ساخته و به ي را از قتل رجوي المللني بي توجه رسانه هاتي توانست با موفقراني الهي وسنيبد.  بودي از قتل رجوشي درست بالفاصله پنيا

 تعادل در جهت هي روحجادي اي دولتها براگري واشنگتن و دشي محكوم گردد، مورد ستاستي دولت تروركيجهان به عنوان  آنكه در سراسر يجا
 نگاه نيهمچن.  معطوف نشديبه مرگ رجو] آن سال[ بعد در تابستان يتوجه رسانه ها تا مدت. ردي قرار گييكاي  آمرپلماتي ديكمك به آزادساز

 ,Evans and Novak[ انه،ي خاورمي، خالصه اقتصاد»كند  را شناسايي ميي مظنونان به قتل كاظم رجوتي هوسيپل« به اونز و نوواك، ديكن
Police Identifiy Suspected Killer of Kazem Rajavi, MIDDLE EAST ECONOMIC DIGEST [4 ي پاترك وودنني؛ ج1368 خرداد، 
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ند كه از پايگاه اين گروه در عراق به ا هكه آن سيزده نفر مظنون به احتمال زياد اعضاء سازمان مجاهدين خلق بود
 ميشل رجوي، همسر ،1369 در خرداد 263.كه با ناباوري پليس سوئيس روبرو شديي ند، ادعاا هسوئيس سفر كرد

به دولت ايران براي تحت فشار قرار دادن  دولت آن كشور مريكا رفت تا ازآكتر رجوي به اياالت متحده د
 را ترغيب نمايد تا آمريكااعضاي كنگره از  تن 162 او موفق شد 264.داستمداد كناسترداد قاتالن شوهرش منظور 

ر دارندكه دست داشتن دولت ايران ي به دولت ايران نگاشته و ضمن محكوم كردن قتل دكتر رجوي اظهاا هنام
 265.در كشتن وي ثابت نمود كه تروريسم هنوز يكي از محورهاي اجتناب ناپذير سياست خارجي تهران است

  .تهران كماكان به كارشكني كردن در تحقيقات مربوط به اين قتل ادامه داد

 Law(سوئيس  اران روزنامه الهاي سوئيس بر عليه يكي از خبرنگ  دولت ايران در دادگاه،1369در شهريور 
Suisse (ي منتشر ساخته بود كه در ا هوي پس از مرگ رجوي مقال. به نام مريم گازوت گدال اقامه دعوي نمود

 شكوائيه دولت ايران گدال را متهم 266.آن رئيس جمهور ايران رفسنجاني را طراح اصلي اين قتل ذكر كرده بود
.  قانون مجازات عمومي سوئيس قابل تعقيب است296 كه مطابق ماده به توهين به رهبر يك كشور خارجي نمود

دهد تهران  مييد كرد دالئل معتبري موجود است كه نشان يكه دادستان اين پرونده تأ  پس از آن،1370در تير 
ژنو اعالم داشت كه خانم گدال با كمال صداقت عمل يي دادگاه قضاهمچنين  .در پشت اين قتلها بوده است

اي قانوني ه هاي دادگاه اين محاكمه را پرداخته و از هزينه ه به دولت ايران دستور داده شد كه هزين واستكرده 
  267. فرانك سوئيس بپردازد5000ل نيز خانم گدا

 دو تن از سيزده تن فراري تحت تعقيب در قتل دكتر رجوي، به نامهاي احمد طاهري ،1371 آبان 24در 
در  268.در پاريس توقيف شدند) علي كماليمعروف به (محسن شريف اصفهاني و ) معروف به محمود سجاديان(
 بخش  ،1371 بهمن 21در .  دولت سوئيس به طور رسمي استرداد اين دو تن را درخواست نمود، آذر3

 269.كيفرخواست دادگاه استيناف پاريس نظر خود را مبني بر موافقت با استرداد اين افراد به سوئيس اعالم داشت
 تصميم مخالفت 270. اين دو نفر را به ايران بازگردانداي منتظره طور غيره  فرانسه ب،1372 دي 8 در ،ود اينبا وج

بنا به «ر آمد كه در توجيه اعمالش گفته بود وبا درخواست سوئيس از دفتر نخست وزير فرانسه ادوارد باالد
ي توسط قدرتهاي غرب از جمله اياالت ا هتردطور گسه  اين حركت فرانسه ب271.»لي در ارتباط با منافع ملي مايدال

كاردار سفارت سوئيس كريستين دونانت طي يك يادداشت رسمي . مريكا، بريتانيا و سوئيس محكوم شدآمتحده 
به وزارت خارجه فرانسه اعتراض خود را نسبت به بازگرداندن اين افراد اعالم داشت و به خبرنگاران گفت كه 

صدر   رئيس جمهور اسبق ايران، ابوالحسن بني272.»زده و بسيار متأسف است  حيرتاز رفتار فرانسه«دولت وي 
   273. است»زده و برآشفته بهت«گيري  برد اظهار داشت از اين تصميم ميسر ه كه در پاريس در تبعيد ب

                                                            
  .1372 بهمن 10، ال موندو، » مرگيسفرا «،ي پاترك وودنني ج263
  .1368 خرداد 4 انه،ي خاورمي، خالصه اقتصاد»كند  را شناسايي ميي مظنونان به قتل كاظم رجوتي هوسيپل« اونز و نوواك، 264
 George [1368 تير 28 ، واشنگتن پست،»كنند  اش سرزنش مييستي تروراستي سي را برارانيقانونگزاران ا «ور،ي جونر جورج الردن265

Lardner Jr., Lawmakers Rebuke Iran for Policy of Terrorism, THE WASHINGTON POST[. 
 ).1993 (45. ص» كشور ترور: ايران«گروه حقوق بشر پارلمان انگلستان، اريك ايوبري و رابرت ويلكينسون،  266
 .)1993 (46. ص» كشور ترور: ايران«يك ايوبري و رابرت ويلكينسون، گروه حقوق بشر پارلمان انگلستان، ار 267
گزارش مقدماتي درباره وضعيت حقوق بشر در جمهوري اسالمي ايران، تهيه شده توسط نماينده ويژه كميسيون حقوق بشر طبق قطعنامه  268

  .1372  مهر22  شوراي اقتصادي و اجتماعي، A/514/49 ، 1994/263 كميسيون و تصميم 1994/73
 .همان 269
 ).1993 (43. ص» كشور ترور: ايران«گروه حقوق بشر پارلمان انگلستان، اريك ايوبري و رابرت ويلكينسون،  270
  .همان 271
 Alan [1372 دي 14، نيويورك تايمز، »فرستد، اعتراض شديد و گسترده  مظنون به قتل را به ايران باز پس مي2فرانسه «آلن رايدينگ،  272

Riding, France Sends 2 Murder Suspects Back to Iran, Stirring Wide Protest, THE TIMES.[ 
  .همان 273
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يران را  به اين روزنامه گفته بودند كه دولت فرانسه تهديدهاي حكومت ا»منابع مطلع«بر طبق نشريه تايمز لندن، 
هدف قرار دادن فرانسه در حمالت تروريستي در صورت استرداد اين افراد به سوئيس را بسيار جدي  مبني بر

عقب نشيني در برابر تهديد به تروريسم مسلماً «: طور بيان داشت  سرمقاله روزنامه لوموند اين274.تلقي كرد
  :مشابهي داشت ژورنال ديمانش نيز تفسير 275.»بهترين راه مبارزه با آن نيست

در چشم جهانيان، فرانسه اين تصوير شرم آور را از خود نشان داد كه تحت فشار تهديد يك دولت 
  276.تروريست به زانو درآمده است

 علي ،المللي براي وزير سابق اطالعات ايران  كه دولت سوئيس يك قرار بازداشت بين،1385تا فروردين 
ژاك انتنن بازپرس ايالت وو،  . صورت نگرفته بود در اين مورد ديگري صادر نمود، هيچ اقدام قانوني،فالحيان

 سندي را براي بخشنامه شدن به سراسر جهان ،1384 اسفند 29كه قتل در آن صورت گرفته بود، در تاريخ يي جا
رجوي تصميم به قتل دكتر «كند كه فالحيان  مي اين قرار بازداشت اعالم ،متينو بر طبق روزنامه ل. امضاء نمود

    277.»گرفته و دستور آن را صادر نمود

   يدكتر سيروس اله. 4,6
اي انقالب دكتر سيروس الهي را براي همكاري ه ه، دادگا1357پس از انقالب سال 

كه توسط   دكتر الهي توانست پيش از آن278.با رژيم شاه به مرگ محكوم ساختند
ن گريخته و در اپوزيسيون ايرانيان فعاليت مقامات انقالبي دستگير شود از ايرا

 وي در سرسراي خانه محل اقامتش در پاريس به ضرب ،1369 آبان 1در . نمايد
   279.گلوله كشته شد

و اگرچه دكتر الهي بيشتر زندگي اش را در اياالت متحده گذرانده بود و شهروند 
عنوان ه  ب به ايران بازگشت تا1351آمد، در سال  ميمريكا به حساب آتبعه 

در سال .  مشغول كار شود)شهيد بهشتي كنوني (پروفسور در دانشگاه ملي تهران
 ، دكتر منوچهر گنجي، دكتر الهي مشاور وزير آموزش و پرورش ايران،1355
دكتر گنجي اظهار .  اين آغاز يك دوستي دراز مدت بين اين دو تن بود كه در تبعيد نيز ادامه يافت280.شد
 1358 نفري از دشمنان اصلي جمهوري اسالمي بود كه در سال 200ر دوي آنها در يك ليست دارد كه نام ه مي

  282.در شده بودا صاه و فتواي مذهبي براي كشتن آن281تهيه گرديده

                                                            
 Charles Bremner, Balladur Accused [1372 دي 13، تايمز، »باالدور متهم به راضي كردن تهران در مورد مظنونان ترور«چارلز برمنر،  274

of Appeasing Tehran Over Terror Suspect, THE TIMES.[  
 .1372 دي 14، نيويورك تايمز، »فرستد، اعتراض شديد و گسترده  مظنون به قتل را به ايران باز پس مي2فرانسه «آلن رايدينگ،  275
 ).1993 (42. ص» كشور ترور: ايران«گروه حقوق بشر پارلمان انگلستان، اريك ايوبري و رابرت ويلكينسون،  276
 Switzerland Seeks [1385 فروردين 20، آژانس فرانس پرس، »ايران براي قتل سياسي استسوئيس به دنبال دستگيري وزير سابق « 277

Arrest of Iranian Ex-Minister for Political Killing, AGENCE FRANCE-PRESSE.[  
-Office of Public Prosecutor V. Mojtaba Mashhadi, No. A 99/065888 M.L/E.F[» ي مشهدي مجتبي بر عليهدادستان« 278

M.TH.L. Appalet Court of Paris, 2nd Criminal Panel of the Court[به اتفاق ميتصم(، )1378 بهمن 22 س،يدادگاه فرجام پار (6 . ص 
      ).ووزي نشلي لورنت، لوك متيمارگر كتر،ي قضات برونو وانيآراء م

 .4. همان، ص  279
 Dariush Elahi V. IRI and the Iranian Ministry of [،»تي اطالعات و امن و وزارتراني اي اسالمي جمهورهي بر علي الهوشيدار« 280

Information and Security, 124 F. Supp. 2d 97[) 29 8. ص) 1379 آذر] مدرك ] »راني اي اسالمي جمهورهي بر علياله«:  به بعدنياز ا
 .ي منوچهر گنجي، سوابق كار102

Dr. Cyrus Elahi 
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عنوان استاد دانشگاه ايالت ميشيگان مشغول ه  بي به اياالت متحده بازگشت و آنجاپس از فرار از ايران، دكتر اله
 اين بنياد 283.ور كار كنديكي وي به داالس نقل مكان يافت تا با دكتر گنجي در بنياد س،1359در سال . كار شد

كرد از جمله ساختن يك  مياي گوناگوني را دنبال ه هيك سازمان غير دولتي بود كه در طي عمر كوتاهش پروژ
 او ،1365 در آذرماه 284.مدرسه نمونه در بمبئي و ترويج استفاده از سوختهاي جايگزين در كشورهاي جهان سوم

 سازمان 285.مقيم پاريس، فرانسه شد تا در آنجا به دكتر گنجي در تأسيس سازمان درفش كاوياني كمك نمايد
آزادسازي ايران از دست « كه  خوددرفش كاوياني يك گروه اپوزيسيون سياسي علني بود كه درباره مأموريت

عنوان جانشين و قائم مقام اين سازمان عمل ه  دكتر الهي ب286.كرد ميي را مخفي نا ه بود هيچ نكت»رژيم روحانيون
 به منظور شناساندن هدف اين گروه و سازماندهي ،1369 تا زمان مرگش در سال 1365 و از سال 287كرد مي

 وي همچنين مسئوليت بيشتر فعاليتهاي تبليغاتي اين 288.كرد ميفعاليتهاي زيرزميني آن در سراسر جهان سفر 
  .عهده داشتبه ران را نيز گروه در داخل اي

ا را به اين باور رساند كه زندگي دكتر ه مقامات فرانسه اطالعات سري دريافت كردند كه آن،1369در مهر 
 به پيشنهاد مقامات فرانسه دكتر گنجي پاريس را ترك گفت و در 289.گنجي در معرض خطر فوري قرار دارد

كرد  با احتياط عمل ميخود  امنيت شخصي دربارهاو معموالً . اما دكتر الهي در پاريس باقي ماند. مصر مخفي شد
، از منزل خارج كرد يعنوان سپر عمل مه  كه ب291شا ه و يا بدون كيف دستي ضد گلول290ندرت تنهابه و 
در [ دكتر الهي براي رسيدن به يك قرار مالقات دير كرده بود و ،1369 آبان 1 اما در صبح روز 292.شد مي

  293.هاي ايمني معمول ترك كردرا بدون انجام احتياطآپارتمانش ] نتيجه

توان بردل،  آن8 صبح در سرسراي ورودي ساختمان آپارتمانش واقع در شماره 9دكتر الهي در حدود ساعت 
 در مورد قتل هيچ شاهد عيني وجود ندارد اما اسناد و 294.، مورد حمله قرار گرفت15پاريس اروندايزمنت 

 جنايت و نوع جراحات وارده بر دكتر الهي پليس فرانسه را به اين نتيجه رساند دست آمده از صحنهبه مدارك 
 پليس 295.كه دكتر الهي پيش از آنكه در اثر آسيبهاي وارده از پاي درآيد با قاتل خود گالويز شده است

                                                                                                                                                                                 
 Dariush Elahi [،»تي و وزارت اطالعات و امنراني اي اسالمي جمهورهي بر علي الهوشيدار«، 280-282.  صص،»ي دادرسانيرونوشت جر« 281

V. IRI and the Iranian Ministry of Information and Security, 124 F. Supp. 2d 97[) 1379 آبان 17 ،.سي.دي  ناحيهدادگاه( ،
.  رك،»راني اي اسالمي جمهورهي علر بياله« به دي نگاه كننيهمچن]. »ياله ي دادرسانيجر«:  به بعدنياز ا) [CV99: 1  -02802شماره (
 .13، پاراگراف 280 سيرنويز

 .298. ، ص281 سيرنويز.  رك،»ي الهي دادرسانيجر« به دي نگاه كن،ي بر طبق اظهارات منوچهر گنج282
 از انقالب يچيسرپ «،ي به منوچهر گنجدينگاه كن. باشد  ميي اجتماع-ي و اقتصادي فرهنگي بهبود و بازسازي به معنوري سكي كلمه اختصار283
 ).2002 (171.  ص» مقاومتياز وزارت شاه تا رهبر: رانيا

 .289. ، ص281 سيرنويز.  رك،»ي الهي دادرسانيجر «284
 .293. ، صهمان 285
  .287. ، ص281 سيرنويز.  رك،»ي الهي دادرسانيجر« به دي نگاه كن،ي بر طبق اظهارات منوچهر گنج286
 French Free Elahi Assassin, THE IRAN [1378 آبان 17 انه،ي پروژه اطالعات خاورمران،ي، خالصه ا»كند را آزاد مي يالهفرانسه قاتل  «287

BRIEF, MIDDLE EAST DATA PROJECT[.  
 ).2002 (195.  ص» مقاومتياز وزارت شاه تا رهبر: راني از انقالب ايچيسرپ «،ي منوچهر گنج288
 .8. ص ،280زيرنويس . ، رك»عليه جمهوري اسالمي ايرانالهي بر « 289
 .8. ، ص280زيرنويس . ، رك»الهي بر عليه جمهوري اسالمي ايران« 290
  .206. ، ص281زيرنويس . ، رك»جريان دادرسي الهي« 291
 .همان 292
 .8. ، ص280زيرنويس . ، رك»الهي بر عليه جمهوري اسالمي ايران« 293
-Office of Public Prosecutor V. Mojtaba Mashhadi, No. A 99/065888 M.L/E.F[» يهد مشي مجتبي بر عليهدادستان« 294

M.TH.L. Appalet Court of Paris, 2nd Criminal Panel of the Court[به اتفاق ميتصم(، )1378 بهمن 22 س،يدادگاه فرجام پار (6 . ص 
 ).وزوي نشلي لورنت، لوك متيمارگر كتر،ي قضات برونو وانيآراء م

گويد كه قبل از اينكه دو تير به سر او  ام مي حافظه«بر طبق اظهارات داريوش الهي، . 139. ، ص281زيرنويس . ، رك»جريان دادرسي الهي« 295
 .»آورم من اين را در ايستگاه پليس به وضوح به ياد مي. شليك كنند، آنها بايد حدود سه يا چهار دقيقه با هم گالويز شده باشند
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ان  و يك شاهد هم ذكر كرد ديده است فردي ساختم296اي لباس را زير ناخنهاي الهي پيدا كرده هگوشت و تك
 شش تير در سر و دو تير – به دكتر الهي هشت تير زده شده بود 297.كند و كتش خون آلود است ميرا ترك 
 65/7. پ.آزمايشهاي پرتاب شناسي، اسلحه مورد استفاده در قتل را يك تپانچه اتوماتيك والتر پ. در شكم

ه كن اين اسلحه از همان نوعي بود  مقامات فرانسه همچنين نتيجه گرفتند كه صدا خف298.كرديي ميليمتري شناسا
  299.يز مورد استفاده قرار گرفته بودكه در ديگر قتلهاي مخالفان ايراني ن

 منابع اصلي دربارهنشده است اما مأموران تحقيق فرانسه توانستند يي اگرچه هويت قاتل دكتر الهي هرگز شناسا
 تحت نظر گرفتن افراد توسط سرويس امنيتي عمليات ،1368 آبان 16در . دي را دريابنداين توطئه مطالب زيا

وئيزي قان در فرانسه علي آهني، و علي ان سفير اير300فر، ، ثبت كرد كه مالقاتي بين علي قرباني)DST(فرانسه 
فر با مجتبي مشهدي و  ، قرباني همان روز302. در فرودگاه اورلي پاريس صورت گرفته است301مدير كل ايران اير

فر   قرباني، آبان17 در 303.شناسند، نيز مالقات نمود انسه او را فقط با نام باقر ميفرد ديگري كه مقامات فر
ند كه در ا هسرويس اطالعات و امنيت ايران با او تماس گرفته و خواست«سرويس امنيتي فرانسه را مطلع نمود كه 

  304.»يك فعاليت تروريستي بر عليه مخالفان رژيم ايران مشاركت نمايد

 آبان و يا 30 مشهدي به تهران سفر كرده و دو هفته را در ايران سپري كرد تا اينكه در ، آبان16پس از مالقات 
با يي كه مشهدي در ايران بود مالقاتها فر، هنگامي بر اساس اظهارات قرباني.  به فرانسه بازگشت1368اول آذر 

 گزارشها در طي اين مالقاتها بود براساس. وزير اطالعات علي فالحيان، و مرد ديگري به نام كريمي داشته است
  305.اه اسالمي محكوم به مرگ شده استكه به مشهدي گفتند دكتر منوچهر گنجي توسط يك دادگ

فرهاد قياسوند بعدها نزد مقامات فرانسوي شهادت داد كه مشهدي در ايران با او تماس گرفته و نيز مشهدي سعي 
 مالقاتش با وزير فالحيان درباره مشهدي 306.يم فرانسه را ترور نمايدداشته او را استخدام كند تا مخالفان ايراني مق
از دكتر الهي و يي او عكسها. عنوان يك هدف بالقوه معرفي نمودبه به قياسوند گفت و دكتر سيروس الهي را 
اسلحه كمري « او همچنين به قياسوند پيشنهاد كرد كه برايش يك 307.نيز آدرسش در پاريس را به قياسوند داد

                                                            
 .138.  صهمان، 296
 .همان 297
-Office of Public Prosecutor V. Mojtaba Mashhadi, No. A 99/065888 M.L/E.F[» ي مشهدي مجتبي بر عليهدادستان« 298

M.TH.L. Appalet Court of Paris, 2nd Criminal Panel of the Court[به اتفاق ميتصم(، )1378 بهمن 22 س،يدادگاه فرجام پار (6 . ص 
  ).ووزي نشلي لورنت، لوك متيمارگر كتر،يقضات برونو و انيآراء م

  .132. ، ص281زيرنويس . ، رك»جريان دادرسي الهي« 299
 . درگير بود1360 كنترا در دهه -برادر قربانيفر، منوچهر قربانيفر، يك دالل اسلحه معروف ايراني است كه در رسوايي ايران 300
يك مأمور «مور امنيتي ايران اير در پاريس كه فردي به نام سيد رضا صابري بود در حقيقت سرويس امنيتي فرانسه معتقد بود كه مديركل ا 301

مقامات بريتانيايي به دليل ارتباطات صابري . »باشد است كه مسئوليت عمده او كشتار ناراضيان در تبعيد مي] ايران[ارشد وزارت اطالعات و امنيت 
، مشهدي با سرويس امنيتي فرانسه تماس گرفت تا 1371در ارديبهشت . ه بريتانياي كبير منع نمودندبا وزارت اطالعات و امنيت، ورود صابري را ب

الهي بر عليه جمهوري «. توانند راهي بيابند تا به صابري، عضو سابق سپاه پاسداران انقالب، اجازه دهند تا در فرانسه باقي بماند ببيند آيا آنها مي
از اين ) [1375 فروردين 16(»  مشهدي و يزدان ستا–رجوع دادستان به دادگاه جنايي پاريس «؛ 49، مدرك 280زيرنويس . ، رك»اسالمي ايران

 .  6. ص] » مشهدي و يزدان ستا–رجوع دادستان به دادگاه جنايي پاريس «: به بعد
، تهيه شده توسط ژان »ظهارات مجتبي مشهديصورتجلسه درباره اطالعات راجع به فعاليتها و ا: عليه مجتبي مشهدي و ديگران، موضوع: دعوي« 302

صورتجلسه مربوط به اطالعات درباره «: از اين به بعد[، 1373 آبان 23فرانسوا گيراد، بازپرس پليس وابسته به سرويس اطالعاتي وزارت كشور، 
  .89. ص] »فعاليتها و اظهارات مشهدي

 .89. ، ص302زيرنويس . ، رك»مشهديصورتجلسه مربوط به اطالعات درباره فعاليتها و اظهارات « 303
 .همان 304
مركز اسناد حقوق بشر ايران يك كپي از حكم قتل منوچهر گنجي را كه به امضاي دادستان كل ايران حجت االسالم موسوي . 90. همان، ص 305

 ].5پيوست [تبريزي رسيده بود، بدست آورد 
  .101. ، ص302زيرنويس . ، رك»مشهديصورتجلسه مربوط به اطالعات در باره فعاليتها و اظهارات « 306
  .8. ، ص301زيرنويس . ، رك» مشهدي و يزدان ستا–رجوع دادستان به دادگاه جنايي پاريس « 307



 40

 309.دالر به او خواهد پرداخت 40,000 تهيه خواهد كرد و براي انجام اين مأموريت 308»مجهز به صداخفه كن
  .قياسوند اين پيشنهاد را نپذيرفت

به او پيشنهاد كرد كه در قتل دكتر گنجي شركت و فر رفته  كه مشهدي به پاريس بازگشت نزد قرباني هنگامي
 پيشنهاد را  تافر را تحت فشار گذاشت  قرباني وخبر شده پيشنهاد با سرويس امنيتي فرانسه از اين 310.نمايد

 دالر از 1,000فر در ابتدا   قرباني311.بپذيرد تا آنها بتوانند فعاليتهاي مشهدي را از نزديك تحت نظر بگيرند
يگر  دالر د200,000 تا 100,000مشهدي دريافت نمود و نيز از او قول گرفت كه پس از انجام اين مأموريت، 

دليل انجام يك مورد تخلف مواد مخدر نامربوط به اين ماجرا، به فر   اما پس از آنكه قرباني312.نيز دريافت نمايد
 ،1368در آذر . دستگير شده و ديگر قادر به همكاري با سرويس امنيتي فرانسه نبود، اين كار ادامه نيافت

دي را يكي از كارمندان وزارت اطالعات، سرويس امنيتي فرانسه اطالعات بيشتري دريافت داشت كه مشه
  313.افي براي دستگيري وي وجود نداشتكرد، اما ظاهراً هنوز دالئل ك مييي شناسا

 اسفند 2در . چندان كرد  مشهدي دودربارهپس از وقوع ترور دكتر الهي، سرويس امنيتي فرانسه تحقيقاتش را 
 اسفند 22روز يي در طي بازجو. احضار نموديي بازجو سرويس امنيتي فرانسه مشهدي را براي اولين دور ،1369
د كه با كريمي و باقر در كر مشهدي مالقاتش با علي فالحيان وزير اطالعات را انكار نمود ولي اعتراف ،1369

 در 315. وي حتي شماره تلفن كريمي در تهران را در اختيار سرويس امنيتي فرانسه گذاشت314.تماس بوده است
در آبان و دي (عمل آمد وي اعتراف نمود كه كريمي دو بار به  از مشهدي 1370تير  11كه در يي بازجو
 سيروس 316:عمل آوردبه از وي خواسته بوده كه يك تحقيقات مقدماتي از چهار نفر از ساكنان پاريس ) 1368

گونه  ر هاگرچه مشهدي در ابتدا منكر انجام. الهي، شجاع الدين شفا، منوچهر گنجي، و شاهزاده اشرف پهلوي
 سيروس دربارهتأئيد نمود كه وي تحقيقاتي ) Minitel (317اقدامي در اين باره شد اما بررسي ترمينال تلفن وي

ي ميان ا هعنوان واسطبه  مشهدي پيشنهاد كرد كه ،1371 در فروردين و ارديبهشت 318.الهي انجام داده است
شنهاد او بيش از پيش دولت فرانسه را متقاعد سرويس امنيتي فرانسه و وزارت اطالعات عمل نمايد، و اين پي

        319.ع يك مأمور اطالعات و امنيت استساخت كه وي در واق

 عليرضا قناعي –شش تن شاهد ديگر .  شهادت دادندموردفر تنها افرادي نبودند كه در اين  قياسوند و قرباني
 و حسين يزدان 324 مرين الين پاول323 شيراز، ماري كريستين322 امانيان شيراز،321 محمد امير بختيار،320مياندوآباد،

  . همگي گواهي دادند كه مشهدي خودش به آنان گفته كه يكي از مأموران مخفي اطالعات ايران است325ستا،

                                                            
  .124. ، ص302زيرنويس . ، رك»صورتجلسه مربوط به اطالعات درباره فعاليتها و اظهارات مشهدي« 308
بازپرسي  (1372 دي Minutes of Witness Testimony, Gen Ref: 902993901/6, Ref. Cab: 1204[ ،20[، »صورتجلسه گواهي شهود« 309

  .124. ص) فرهاد قياسوند توسط قاضي بروگير
  .89. ، ص302زيرنويس . ، رك»صورتجلسه مربوط به اطالعات درباره فعاليتها و اظهارات مشهدي« 310
 .7. ، ص301يرنويس ز. ، رك» مشهدي و يزدان ستا–رجوع دادستان به دادگاه جنايي پاريس « 311
  .همان 312
  .90. ، ص302زيرنويس . ، رك»صورتجلسه مربوط به اطالعات درباره فعاليتها و اظهارات مشهدي« 313
  .همان 314
زيرنويس . ، رك»صورتجلسه مربوط به اطالعات درباره فعاليتها و اظهارات مشهدي«. بود) شماره تلفني در تهران (23 -90-98شماره تلفن   315

  .91. ، ص302
 .91. ، ص302زيرنويس . ، رك»صورتجلسه مربوط به اطالعات درباره فعاليتها و اظهارات مشهدي« 316
 در فرانسه آغاز به 1368اين سرويس در سال . باشد ميني تل يك سرويس آنالين  فرانسوي است كه از طريق خطوط تلفن قابل دسترسي مي 317

 .ندك كار كرد و از بسياري جهات شبيه اينترنت عمل مي
  .5. ، ص301 سيرنويز. ، رك» ستازداني و يمشهد – سيرجوع دادستان به دادگاه جنايي پار «318
  .92. ، ص302زيرنويس . ، رك»صورتجلسه مربوط به اطالعات درباره فعاليتها و اظهارات مشهدي« 319
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 از او 1371شناسد، در آذر  ميعلي مياندوآباد به بازجويان فرانسوي گفت مشهدي كه تقريباً سي سال است او را 
 مياندوآباد همچنين شهادت داد كه 326.لدين شفا و منوچهر گنجي را ترور كندپرسيد آيا حاضر است شجاع ا

. فر قبول كرده بوده دكتر سيروس الهي را بكشد اما بعداً تغيير عقيده داده است مشهدي به او گفته بود علي قرباني
 اطالعاتي ايران را مشهدي به مياندوآباد گفته بود كه اين جريان، وزارت اطالعات را مجبور ساخت تا چند عامل

  327.م اين قتل به پاريس اعزام نمايدبراي انجا

اعتراف نمود كه او بخشي يي يزدان ستا حين بازجو. اظهارات حسين يزدان ستا نيز اطالعات بيشتري فراهم نمود
در اين طرح را به مشهدي  خود او دست داشتن. از يك توطئه قتل مخالفان سياسي ايراني در پاريس بوده است

در استخدام اداره اطالعات ايران بود و در ضمن  در كار معامالت مواد  اساس گفته او نسبت داد، كسي كه بر
  : اظهار داشت خوديزدان ستا در اعترافات. مخدر نيز بود

 كه آن –دانم  ميه من چآن... اداره اطالعات ايران اين مأموريت را در تهران به مشهدي محول نمود 
مايلم .  اين است كه آنها در تهران به او آدرس الهي را دادند–به من گفته است چيزي است كه او 

... اين آدرس در جيب او بود  – 1369 در مهر ماه –اضافه كنم كه حتي در روزي كه او دستگير شد 
ست كه از مشهدي ه همان مطالبي اكم ا هجز آن مطالب كه قبالً هم به پليس گفتبه در مورد قتل الهي، 

دانم كه ايرانيها يك اسلحه  ميمن . توانم اطالعات ديگري در اختيارتان قرار دهم مي، نيده بودمشن
مشهدي بايد . كمري مجهز به صدا خفه كن به مشهدي داده بودند كه در ابتدا در يك جعبه چوبي بود

  328.توانم به شما بگويم ميمانش را نداد اما ز مياين اسلحه را به رابطهايش 

به دليل  329 اداره دادستاني پاريس كيفرخواستي عليه مجتبي مشهدي و حسين يزدان ستا،1375ردين  فرو16در 
م هر دوي اين افراد اين بود كه  جر.  اقامه نمود»ارتباط با جنايتكاراني كه با فعاليتهاي تروريستي مرتبط هستند«
استنباط  گروه شركت كردند و يا در پاريس در يك 1372، و 1371، 1370، 1369اين دو تن در طي سالهاي «

و طرز فكري را دنبال كردند كه مشخصه آن يك يا چند رويداد واقعي و ملموس بود؛ از جمله تالش براي 
با اين  استنباط فوق الذكر. آوري اطالعات و تحت نظر گرفتن افراد استخدام شركاء جرم، انجام تحقيقات و جمع

ب چندين جنايت شركت كنند بلكه چنين عملياتي را در ارتباط با يك ديدگاه پاي گرفت كه نه تنها در ارتكا
  330.»سازمان تروريستي انجام دهند

چيني براي   به توطئه1375مشهدي و يزدان ستا در دادگاه عالي كيفري پاريس محاكمه شدند و در شهريور 
مشهدي به هفت سال . يدندارتكاب به اعمال تروريستي از جمله ترور طرح ريزي شده الهي و گنجي محكوم گرد

اين حكمها مورد تأئيد دادگاه پژوهش فرانسه نيز قرار . ستا به سه سال زندان محكوم شدند زندان و يزدان
   331.گرفت

                                                                                                                                                                                 
  .8. ، ص301 سيرنويز. ، رك» ستازداني و يمشهد – سيرجوع دادستان به دادگاه جنايي پار «321
 .همان 322
  .همان 323
 .همان 324
 Minutes of Witness Testimony of Hossein[، »صورتجلسه شهادتنامه حسين يزدان ستا بازپرسي شده توسط قاضي بروگير« 325

Yazdanseta interviewed by Judge Bruguière, Gen Ref: 902993901/6, Ref. Cab: 1204 [ ،1 104-105. ، صص1373 دي. 
 .109. ، ص1373 دي 8، بخش سوابق جنائي، »بازجويي عليرضا حنايي مياندوآباد توسط لويس گارنيه، رئيس پليس بخش تحقيقات جنائي« 326
 .همان 327
   .97. ص) 1372 بهمن 1اي پاريس، قاضي بروگير،  دادگاه منطقه(، »ين يزدان ستاصورتجلسه شهادتنامه حس« 328
  .1. ، ص301 سيرنويز. ، رك» ستازداني و يمشهد – سيرجوع دادستان به دادگاه جنايي پار «329
 .    13-14. ، صصهمان 330
  . 26، پاراگراف 280 سيرنويز.  رك،»راني اي اسالمي جمهورهي بر علياله «331
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 سال 38 وي در زمان مرگ 332.برد، درگذشت ميسر به كه هنوز در زندان   هنگامي،1377 مهر 4يزدان ستا در 
 تحت نظارت ،1378 مهر 7 او در 333.سر بردبه  را در زندان  خوديتمشهدي سه سال از هفت سال محكوم. داشت

االسالم محمد   روز بعد، سفارت ايران در پاريس اعالم كرد كه رئيس جمهور حجت334.دادگاه آزاد گرديد
عمل خواهد آورد، و اين ديدار سه هفته بعد صورت به  از فرانسه ديداري »1379تا قبل از سال «خاتمي 
   335.گرفت

ه اتهامات اوليه را بر عليه مشهدي كمشهدي، قاضي ژان لوئي بروگير، بازپرس دادگاهي ي ه پس از آزادپنج ما
 مشهدي به ،1378 بهمن 22اين بار در . مطرح نموده بود، سه مورد جديد ديگر اتهام بر عليه او عنوان نمود

 بر هم زدن نظم عمومي به طور د و يا اعمال گروهي به منظورافرامشاركت در قتل «محاكمه كشيده شد و به 
   336. متهم گرديد»جدي از طريق ايجاد ترس

ي  ا هطور قابل مالحظبه نظر به اينكه ديگر يزدان ستا زنده نبود تا در محاكمه دوم شهادت دهد، اين محاكمه 
 داهشك كرد كه از ي ميرئيس دادگاه همچنين از نحوه عملكرد سرويس امنيتي فرانسه ابراز نگراني . تضعيف شد

كه داشتيد، چگونه است كه قادر به يي با تمام اينهمه رابطها و تماسها«: پرسيد ميمربوط به دولت ايران 
من يك . توانم به تمام سؤاالت شما پاسخ دهم ميمن ن«:  پاسخ دادداهش و آن 337»پيشگيري از اين قتلها نبوديد؟

. »توانم سخن بگويم ميتند كه من راجع به آنها نمأموران مخفي هس. مأمور امنيت هستم با مسئوليتهاي سنگين
 تير 8شماري كه در طي محاكمه مطرح گرديده و بي جواب باقي ماند، سبب شد كه در  استناد به سؤاالت بي

  338.سري اتهامات جديد تبرئه نمايد دادگاه مشهدي را از اين 1380

 در اياالت متحده بر عليه ،هي، داريوش الهيد، برادر دكتر الشكه در فرانسه مطرح يي عالوه بر اتهامات جنا
اين دادخواهي بر . وزارت اطالعات و امنيت ايران و جمهوري اسالمي ايران در دادگاه مدني اقامه دعوي نمود

-  1611مريكا قسمتهاي آ قانون اساسي 28، متمم 1355 خارجي مصوب يت مقامات حكومتاساس قانون مصوني
كه در نتيجه اعمال يي مريكاآآسيبهاي شخصي يا مرگ براي اتباع بروز در صورت « صورت گرفت كه 1602

به [ و مقامات رسمي و كارگزاران آنها ها دولتهاي خارجي نسبت به آنتروريستي حمايت شده توسط دولت
 در اين مورد به دولت ايران ،1378 اسفند 1 در تاريخ 339.»كند مياعطا يي  قضاالحيتص] هاي آمريكايي دادگاه
ي ناحيه كلمبيا در اياالت متحده  دادگاه محل،1379 مرداد 23بنابراين در . اسخ ماندپ بي  داده شد كه تعقيبحكم 

  .مريكا بر عليه متهم، حكم عدم حضور در دادگاه صادر نمودآ

                                                            
 Mashhadi Indictment, No. A[) 1378 بهمن 22 دادگاه، يفري منصفه كئتي هني دومس،يدادگاه فرجام پار( ،»ي مشهدواستفرخيك« 332

99/06558 M.L./E.F.-M.TH.L., (CA Paris, 2nd ch. [8 .ص .  
 .   1378 آبان 17 انه،ياطالعات خاور م  پروژه– راني، خالصه ا»فرانسه قاتل الهي را آزاد كرد« 333
 Mashhadi Indictment, No. A[) 1378 بهمن 22 دادگاه، يفري منصفه كئتي هني دومس،يدادگاه فرجام پار( ،»ي مشهدفرخواستيك« 334

99/06558 M.L./E.F.-M.TH.L., (CA Paris, 2nd ch. [7 .ص.  
 Khatami to Visit France, INFO-PROD [1378 مهر 13، )خاورميانه(پراد -، شركت  اينفو»خاتمي قرار است از فرانسه بازديد نمايد« 335

RESEARCH (MIDDLE EAST) LTD.[  
 Mashhadi Indictment, No. A[) 1378 بهمن 22 دادگاه، يفري منصفه كئتي هني دومس،يدادگاه فرجام پار( ،»ي مشهدفرخواستيك« 336

99/06558 M.L./E.F.-M.TH.L., (CA Paris, 2nd ch. [1 .ص. 
 ,Iraj Fatemi [1380 تير 7، سرويس ايران پرس، »قض سومين جلسه دادگاه دكتر الهي را در بر گرفته بودآشفتگي و تنا«ايرج فاطمي،  337

ERVICESSRESS PRAN I, Elahi’s Court. Confusion and Contradictions Marked Third Session of Dr[ قابل دسترسي در ،
htm.28601_court_elahi/2001_jun/2001_articles/com.service-press-iran.www://http ،)1385 مرداد 11: تاريخ دسترسي(  

 Iraj Fatemi, Paris [1380 تير 8، سرويس ايران پرس، »دادگاه جنايي پاريس مشهدي را از اتهام قتل الهي تبرئه نمود«ايرج فاطمي،  338
ERVICESSRESS PRAN I, Criminal Courty Cleared Mashadi of Charges in Elahi’s Murder[ قابل دسترسي در ،

htm.28601_court_elahi/2001_jun/2001_articles/com.service-press-iran.www://http ،)1385 مرداد 11: تاريخ دسترسي.( 
 .4. ، ص280زيرنويس . ، رك»الهي بر عليه جمهوري اسالمي ايران« 339
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تمامي افرادي كه در قتل سيروس الهي پايشان به ميان كشيده شده بود، به «دادگاه به اين مطلب توجه داشت كه 
يد كردند كه علي فالحيان در صدور فرمان قتل دگرانديشان ايراني در پاريس يأيد سوگند به مقامات فرانسوي تق

آقاي يزدان ستا تحت « دادگاه همچنين در نظر داشت كه همانطور كه در فوق ذكر شد، 340.»دست داشته است
آقاي يزدان . ني در پاريس بوده استاعتراف نمود كه او هم بخشي از توطئه قتل مخالفان سياسي ايرايي بازجو

ستا به قيد سوگند به قاضي بروگير اظهار داشت آقاي مشهدي گفته بوده سازمان دهي قتل سيروس الهي را در 
  341.»تهران به وي واگذار كرده بودند

دهد  ميخوبي نشان  به اسناد و مدارك جمع آوري شده توسط قاضي بروگير«همچنين دادگاه توجه داشت كه 
 توطئه اصلي كه توسط وزارت اطالعات طراحي شده ترور چند تن از مخالفان رژيم تهران را در نظر داشته كه

  : دادگاه اعالم نمود342.»است، از جمله دكتر الهي، دكتر گنجي، و ديگران

دست آمد، قاضي به فر  از آقايان مشهدي، يزدان ستا و قربانييي ي كه ضمن بازجويعالوه شهادتهابه 
 همچنين پاسخ سؤاالت كتبي يك پناهنده عاليرتبه ايراني را هم كه در بازداشت مقامات بروگير
يد كرد ي نزد قاضي بروگير تأ،اين پناهنده فراري، آقاي مصباحي. دست آوردبه برد،  ميسر به آلماني 

  343.ان سازماندهي و اجرا گرديده استكه ترور دكتر الهي  توسط مقامات دولت اير

وسيله كارگزاران شخص به قتل دكتر الهي يك حركت تروريستي بوده كه «اه نتيجه گرفت كه بنابراين دادگ
عهده گرفته شده و به متهم يعني وزارت اطالعات و امنيت كشور به فرمان متهم يعني جمهوري اسالمي ايران، 

 دالر بابت ضرر 725,359  به اين قتل، دادگاه مبلغ345»كشتار غير قانوني« با دادن عنوان 344.»اجرا گرديده است
 همچنين دادگاه 346.دالر بابت مخارج تشييع جنازه مقرر داشت 14,676 به افزايش بهاي اموال سيروس الهي و نيز

  باالخره دادگاه مبلغ347. دالر خسارت تعيين نمود5,000,000 براي داريوش الهي و الهام الهي، هر يك
  348. كيفري در نظر گرفت دالر خسارت300,000,000  دالر بابت رنج و درد بازماندگان و1,000,000

 داريوش الهي سعي كرد بخشي از اين خسارت را كه دادگاه به او اعطا كرده بود با ارتباط دادن ،1383در سال 
به نام سيستمهاي يي مريكاآاين پرونده به جريان داوري مربوط به وزارت دفاع ايران كه در برابر يك پيمانكار 

ي مربوط به دهه ا هدر مورد پروند) Cubic Defense Systmes of San Diego( ديگو دفاعي كيوبيك سان
 اما دولت 349.نهمين دادگاه پژوهش ايالتي به نفع آقاي الهي رأي داد.  در دادگاه پيروز شده بود، احيا نمايد1350

 عالي اياالت متحده  به اين حكم اعتراض كرده و اين پرونده به دادگاه،1385جمهوري اسالمي ايران در سال 
دولت ايران و وزارت اطالعات و امنيت (ي متهمين ا ه دادگاه عالي دريافت كه دادگاه نهم منطق350.ارجاع گرديد

جزء تمام « كشور ايران تعريف نموده است به جاي آنكه  آنان را »عامل يا ابزار«عنوان  به را به اشتباه) ايران
                                                            

  .110. ، ص59، و مدرك 4. ، ص58، مدرك 6. همان، ص 340
  .19همان، پاراگراف  341
 .24 پاراگراف همان، 342
  .25همان، پاراگراف  343
   .26. ، ص280زيرنويس . ، رك»ه جمهوري اسالمي ايرانالهي بر علي« 344
 .11. همان، ص 345
   .13. همان، ص 346
  .14. همان، ص 347
   .15-16. همان، صص 348
، خبرگزاري »تواند از دولت ايران ادعاي خسارت نمايد برادر ناراضي مقتول مي: دادگاه استيناف حوزه نهم راي داد«كنت آفگنگ،  349

 Kenneth Ofgang, Ninth Circuit Court of Appeals Rules: Slain Dissident’s Brother Can Attach [1383 مهر 16متروپوليتن، 
Award to Iran’s Government, METROPOLITAN NEWS-ENTERPRISE.[ 

درباره دادخواست مربوط به دادگاه عالي اياالت متحده، وزارت دفاع و حمايت از نيروهاي مسلح جمهوري اسالمي ايران بر عليه داريوش الهي « 350
  .1384 اسفند 2، 04-1095، شماره »قرار صادره توسط دادگاه استيناف حوزه نهم
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وع چگونگي اجراي قانون مصونيت مقامات حكومت خارجي را  بيان كند و همين موض»عيار شخص حكومت
  351.كم دادگاه نهم ايالتي لغو گرديدتغيير داده و ح

   دكتر شاپور بختيار. 4,7
 سروش و نخست وزير اسبق ايران و منشي ا352 اجساد به قتل رسيده دكتر شاپور بختيار،1370 مرداد 17در روز 
عنوان رئيس  به  دكتر بختيار354. شهر پاريس در فرانسه كشف شد در محل اقامت دكتر بختيار، بيرون353كتيبه

هاي مخالف جمهوري اسالمي بود و  يك نماد عمده وحدت براي گروه) NAMIR(نهضت مقاومت ملي ايران 
دكتر بختيار در يك دادگاه انقالبي غياباً به جرم . در برده بود به زمان از دو سوء قصد جدي جان سالم تا آن

 اعالم عمومي كرده ،اهللا صادق خلخالي  آيت، به مرگ محكوم گرديده بود و رئيس دادگاه355»الرضافساد في ا«

                                                            
 سوئيس –مطابق حكم صادره ديوان عالي آمريكا، در پرونده اقامه دعوي يك شهروند خصوصي براي دريافت قسمتي از جريمه حكم ايران « 351

گرفت، دادگاه حوزه نهم تحت قانون مصونيت مقامات حكومتي خارجي،  يابي به وي تعلق ميبه منظور تسويه حساب مبلغي كه مطابق حكم غ
  مصونيت مقامات حكومتي، -، آخرين اخبار حقوق بين الملل »وزارت دفاع ايران را به اشتباه عامل يا ابزار يك كشور خارجي به حساب آورد

 .1385، خرداد 6، شماره 12جلد 
گرفت، شاه نهايتاً به يك چهره ميانه رو و مخالف، دكتر  ، مخالفت بر عليه حكومت محمد رضا شاه پهلوي اوج مي1357هنگامي كه در سال  352

، در دولت نخست وزير مصدق، معاون وزير كار بود و در 1330-32دكتر بختيار در طي سالهاي . شاپور بختيار، رو آورد تا دولتي تشكيل دهد
او رهبر يك حزب آزاديخواه به نام حزب ايران بود كه . سي اش چندين بار توسط شاه دستگير و زنداني شده بود، به دليل فعاليتهاي سيا1340دهه 

، او تدريجاً و علناً شروع به صحبت 1357در مهر ماه . آمد ترين و با نفوذترين احزاب مخالف در ائتالف جبهه ملي به حساب مي يكي از قديمي
خواستند در نظر عموم خود را  براي تشكيل يك دولت موقت انتقالي كرد و با تصميم ديگر رهبران آزاديخواه كه ميدرباره به توافق رسيدن با شاه 

آيت اهللا خميني دولت جديد را . ، دكتر بختيار اداره نخست وزيري را به عهده گرفت1357 دي 13در . از متحدان خميني نشان دهند، مخالفت نمود
 دي ماه در تمامي مساجد خوانده شد، خميني اطاعت از بختيار را معادل با 16اي علني كه در  در نامه. قانوني خواندمردود دانسته و آن را غير 

به دنبال دعوت امام خميني جبهه ملي فردا را هم عزاي «؛ 19/10/1357، اطالعات، »مصاحبه امروز دكتر سنجابي«. [دانست» اطاعت از طاغوت«
، »منشري«. [دكتر بختيار همچنين به وسيله شوراي مركزي جبهه ملي از اين سازمان اخراج گرديد] 17/10/1357، ، اطالعات»عمومي اعالم كرد

، خميني تصميم گرفت تا، به موازات دولت بختيار، با انتصاب مهدي بازرگان به مقام نخست 1357 بهمن 16در ] 641. ، ص8زيرنويس . رك
 22در . ديگر براي بختيار نه فضايي براي حركت باقي نمانده بود و نه هم پيمانان وفاداري. شكيل دهدوزيري، يك دولت موقت انقالبي اسالمي ت

» براي جلوگيري از هرج و مرج و خونريزي بيشتر، بي طرفي خود را در مناقشات سياسي فعلي اعالم«بهمن، پس از آنكه شوراي عالي ارتش 
انقالب و پيروزي، «؛ همچنين نگاه كنيد به 22/11/1357، كيهان، »تش اعالم بي طرفي كردار«. [كرد، دولت بختيار و رژيم شاه سقوط كرد

ايران بين دو «؛ ايرواند آبراهاميان، )1383اكبر هاشمي رفسنجاني، دفتر نشر معارف انقالب،  (187. ص» 1358 و 1357كارنامه و خاطرات سالهاي 
دكتر بختيار فقط براي ] 206. ، ص3زيرنويس . ، رك»زندگي آيت اهللا«؛ )1982( 529. ص] IRAN BETWEEN TWO REVOLUTIONS[» انقالب

 روز نخست وزير بود كه طي آن مدت، وي شروع به انجام يك سري اصالحات به منظور سوق دادن كشور به طرف يك حكومت مشروطه 37
مجدداً باز كرد، به نشريات آزادي بيان اعطا نمود و سانسور را او ساواك را منحل و زندانيان سياسي را آزاد نمود، دانشگاهها را . سلطنتي كرد
، به فرانسه فرار 1358پس از سقوط بختيار از قدرت، وي مخفي شده و باالخره در تير ] 63-64. ، صص8زيرنويس . ، رك»منشري«. [منسوخ كرد

نادان، بي فرهنگ، كوته فكر «فته و آيت اهللا خميني را فردي پس از رسيدن به پاريس، بختيار علناً بر عليه تشكيل جمهوري اسالمي سخن گ. كرد
 يك راه پيمايي ضد خميني به راه انداخت و در ن، بختيار در لند1358در اواخر شهريور ] 94. ، ص8زيرنويس . ، رك»منشري«. [خواند» و لجباز

از همان ابتدا، دكتر بختيار رهبري ] 94. ، ص8 زيرنويس .، رك»منشري«. [آن اعالم نمود تا بركناري خميني از قدرت، از پاي نخواهد نشست
در عراق تأسيس نمود كه از آن براي فرستادن سيل دشنام به » راديو ايران«اپوزيسيون در تبعيد را به دست گرفته و يك ايستگاه راديويي به نام 

طنت طلبان نزديك تداعي نشود، اگر چه به دعوت خود به كرد كه خيلي با سل اما او در عين حال سعي مي. كرد آيت اهللا خميني استفاده مي
، دكتر بختيار نهضت 1369در مرداد ] 143. ، ص8زيرنويس . ، رك»منشري«. [داد ادامه مي» به سبك سوئد«بازسازي يك مشروطه سلطنتي 

ان چه در داخل و چه در خارج كشور، يك ائتالف گسترده از مردم اير«را پايه گذاري نمود كه اعضاء آن را ) NAMIR(مقاومت ملي ايران 
نهضت مقاومت . [»كنند تشكيل داده كه در راستاي پايان دادن حكومت استبداد مذهبي خميني و جايگزيني آن با يك دولت دمكراتيك تالش مي

 براي كسب اطالعات بيشتر .، توسط شاپور بختيار با كمك دوستانش، بيش از همه عبدالرحمن برومند، تأسيس گرديد1369ملي ايران در مرداد 
در باره اين نهضت نگاه كنيد به پايگاه اطالعاتي نهضت مقاومت ملي ايران، قابل دسترسي در 

htm.1namir/namir/uk.co.netlink.users.impact://http ،)همچنين نگاه كنيد به اظهارات دكتر برومند در ؛ )1385 مرداد 24 :تاريخ دسترسي
در همان پايگاه، قابل دسترسي در » درباره عبدالرحمن برومند«باره نهضت مقاومت ملي ايران و فعاليتهاي آن در صفحه 

php.boroumand_about/english/org.abfiran.www://http ،)1385 مرداد 24 :تاريخ دسترسي.[(  
  . هيچ اطالعاتي در دست نيستدرباره سروش كتيبه 353
 .3. ، ص00850CV01 : 1 شاكي، شماره 68، مدرك »اي از دستورالعمل مربوط به قتل دوگانه شاپور بختيار و سروش كتيبه برگزيده« 354
بيان نموده » ارضنابود كردن فساد في «اي با روزنامه كيهان قصد خود را براي  ، آيت اهللا خلخالي طي مصاحبه1358 ارديبهشت 24همچنين در  355

آيت اهللا خلخالي در . »آيند و مجازاتشان  مرگ است آنهائيكه ايران را پس از انقالب ترك گفتند جنايتكار واقعي به حساب مي«و اعالم كرد، 
ر بختيار و سروش اي از دستورالعمل مربوط به قتل دوگانه شاپو برگزيده«. شدند دكتر بختيار را نام برد ميان افرادي كه مصداق اين تذكر مي

 .3. ، ص00850CV01 : 1 شاكي، شماره 68، مدرك »كتيبه
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عنوان عامل اجراي حكم دادگاه  به ايراني كه موفق به اجراي اين حكم در يك كشور خارجي شود بود هر
   356.محسوب خواهد شد

 دربلوار اينكرمن، 1359 تير 27خ اولين سوءقصد به جان دكتر بختيار در  تاري
 پاريس اتفاق افتاد كه در آن واقعه يك گروه مردان  شهرنيليسرسين در حومه

 357.برندم كرد هجو مي در آن زندگي بختيارمسلح سعي كردند به آپارتماني كه 
عنوان خبرنگار توانستند از  به اين افراد با نشان دادن كارتهاي اعتباري جعلي

. ليسي كه بيرون منزل دكتر بختيار مستقر بودند عبور نمايندجلوي مأموران پ
آنها سپس به پليسي كه در داخل منزل دكتر بختيار مأمور رسيدگي به جزئيات 

كنندگان با دكتر بختيار بود به نام ژان ميشل جم رسيدند  بيشتر در مورد مالقات
ند اين گروه كه به طبقه باال رسيد  هنگامي358.و با شليك گلوله او را كشتند

ابتدا به اشتباه به آپارتمان همسايه دكتر بختيار به نام خانم ايوان استين رفته و 
روي آنان گشود به ضرب گلوله او را از پاي  به به محض اينكه او در را

در اين لحظه .  خواهرش نيز توسط اين مردان مسلح زخمي گرديد359.درآوردند
زور وارد آپارتمان مورد  به  سعي كردندآنان كه متوجه اشتباه خود شده بودند،

تصميم به فرار از محل گرفتند  ديدندبا شكست روبرو خود را  افراد مسلح كه نقشه 360.شوند كه موفق نشدند نظر
شدت زخمي و تا  به يك پليس فرانسوي ديگر نيز. محض خروج از ساختمان پليس راه را بر آنان بست به اما

   361.ره مردان مسلح را دستگير كردندآخر عمر فلج گرديد تا باالخ

الدين الكالر، محمد  انيس نقاش، تته شادابي، صالح: پليس فرانسه در ارتباط با اين حمله پنج مرد را دستگير نمود
عهده  به  تته شادابي تنها ايراني در اين گروه بود، انيس نقاش كه ظاهراً رياست گروه را362.عبيد و محمد فوزي
 مقامات فرانسوي معتقد بودند كه نقاش با يك سازمان ، بنا به گزارشها363.كن بيروت بودداشت يك لبناني سا

 سازمان فتح را به 1357  بعدها پيش از آنكه در سال نيز و خود364بط استتجاسوسي فلسطيني مجهول الهويه مر
 خود را  گروهي كه365.منظور تأسيس گروه مقاومت خود، ترك نمايد، اعتراف كرد كه عضو فتح بوده است

   366.عهده گرفت به ناميد مسئوليت اين حمله تروريستي را ميپاسداران اسالم 
                                                            

   .75. ، ص4زيرنويس . ، رك»خاطرات خلخالي« 356
اين آپارتمان متعلق بود به دكتر عبدالرحمن برومند، يكي ديگر از منتقدان برجسته رژيم مذهبي و نيز عضو سابق شوراي جبهه ملي كه به  357

 . در پاريس به قتل رسيد1370 فروردين 29برومند در . ت خود استعفا داددنبال اخراج بختيار از سم
 يادبودي در دفاع از حقوق بشر، قابل دسترسي در –، اميد »داستان يك نفر، آقاي ژان ميشل جم« 358
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php.29124-person/english/org.abfiran.www://http ،)1387 فروردين 12: تاريخ دسترسي .(  
 يادبودي در دفاع از حقوق بشر، قابل دسترسي در –، اميد »داستان يك نفر، خانم ايوان اشتاين« 360

php.29124-person/english/org.iranabf.www://http ،)1387 فروردين 12: تاريخ دسترسي .(  
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  ). 1997 (14. ص
  .29/4/1359، اطالعات، »اظهارات قطب زاده در رابطه با حمله مسلحانه به بختيار« 362
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گويد كه داستانش را براي  ي مزدور ساكن تهران سخن ميدو چهره يك قاتل غير عادي، رابرت فيسك با قاتل«نگاه كنيد به رابرت فيسك،  365

 Robert Fisk, Two Faces of an Unlikely Assassin, Robert Fisk Talks to a [1370 آبان 5، اينديپندنت ، »دارد اولين بار بيان مي
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زاده وزير امور خارجه وقت صادر نمود  ي از طرف صادق قطبا ه سفارت ايران در پاريس بياني،1359 تير 28در 
 گروه ناشناخته پاسداران داشت كه مياين بيانيه اظهار . كرد ميكه در آن دولت ايران را از اين واقعه جدا اعالم 

اي خارجي را براي مربوط ه هاسالم هيچگونه ارتباطي با پاسداران انقالب اسالمي ايران ندارند و تالشهاي رسان
 ،اهللا خلخالي، رئيس دادگاه انقالب اسالمي  اما آيت367.تقبيح نموديي اه هساختن جمهوري اسالمي با چنين دسيس

 منتشر گرديد به روزنامه فرانسوي اكسپرس گفته بود نام دكتر بختيار در 1359ي كه در خرداد ا هقبالً در مصاحب
 پاسداران اسالم روز پس از 368.فهرست سياه قرار دارد و يك واحد تكاور براي كشتن وي تعيين گرديده است

اعدام تمامي ند كه در آن دستور ا هداديي اهللا خميني فتوا ي اظهار داشت آيتا هواقعه حمله در پاريس طي اعالمي
 و در ايران بختيار كامالً با اين كودتا 369ند را صادر نمودها هكساني كه در كودتاي نافرجام نوژه، دست داشت

  :داشت مياين فتوا اظهار . شد ميمرتبط دانسته 

يك . حسب قرآن حكمشان قتل است به ند، تمام اينهاا هكه با خيال فاسد كودتا همراه بوديي آنها
   370.هيچكس حق ندارد در مورد كسي عفو يا مسامحه بكند. استثناء ندارد

 با رابرت فيسك، خبرنگار بريتانيايي داشت نقش خود را در تالش براي 1370ي كه نقاش در مهر ا هدر مصاحب
يدي است بر آنچه آيت اهللا يرسد تأ مينظر  به لش را براي حمله به وي بيان نمود كهيقتل دكتر بختيار و نيز دال

   371: به روزنامه اكسپرس اظهار داشتهخلخالي

وي توسط . من هيچگونه احساسات شخصي براي دكتر بختيار نداشتم، اين موضوع كامالً سياسي بود
من ... آنها پنج تن از ما را براي اعدام او فرستادند . دادگاه انقالب ايران به مرگ محكوم شده بود

گونه بود كه من خود را  بدين.  داشتميدر بيروت و تايربا ايرانيان مخالف رژيم شاه يي اتفاقاً تماسها
در  ...من متقاعد شدم كه يك انقالب بايد محافظت و نگهباني شود ...  در انقالب ايران درگير كردم

. ه بر عليه مصدق اتفاق افتادكردم خطر كودتا وجود دارد درست مانند آنچ ميمورد بختيار من احساس 
صورت اعدام  به اين مجازات مرگ او بود كه بايد. م به قتل وي گرفتيمبه اين دليل بود كه تصمي

ودتا نموده و به خواست برعليه انقالب ك ميي قرار داشت كه ا هبختيار در رأس توطئ. شد ميانجام 
  372.ايران باز گردد

همان اندازه شاپرون داشت سخنانش به  يوا-نژانقاش در مصاحبه ديگري هم كه با يك نويسنده فرانسوي به نام 
وقتي مستقيماً از او پرسيدند آيا رسماً به او مأموريت داده شد دكتر بختيار را به قتل برساند، . گنگ و مبهم بود

  :طور غير مستقيم پاسخ داد به او

                                                            
، و 29/4/1359، اطالعات، » ارتباطي با پاسداران انقالب اسالمي ايران ندارندگروه ناشناخته پاسداران اسالم هيچ: اطالعيه وزير امور خارجه« 367
 .29/4/1359، اطالعات، »اظهارات قطب زاده در رابطه با حمله مسلحانه به بختيار«

 يادبودي در دفاع از حقوق بشر، قابل دسترسي در –، اميد »داستان يك نفر، آقاي ژان ميشل جم« 368
php.29125-person/english/gor.abfiran.www://http ،)1387 فروردين 12: تاريخ دسترسي.( 

 ).2002، 34يوروسكي، ژورنال بين المللي مطالعات خاورميانه، جلد اسمارك گ(، »توطئه نوژه و سياست ايران«به طور كلي نگاه كنيد به  369
 ].4پيوست  [29/4/1359، اطالعات، »امام فتواي اعدام تمام همراهان كودتا را صادر كرد« 370
گويد كه داستانش را براي  دو چهره باورنكردني يك قاتل، رابرت فيسك با قاتلي مزدور ساكن تهران سخن مي«بخشي از رابرت فيسك،  371

 .1370 آبان 5، اينديپندنت، »دارد اولين بار بيان مي
گويد كه داستانش را براي  زدور ساكن تهران سخن ميدو چهره يك قاتل غير عادي، رابرت فيسك با قاتلي م«نگاه كنيد به رابرت فيسك،  372

   .1370 آبان 5، اينديپندنت، »دارد اولين بار بيان مي
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من لبناني هستم، من . من تعهدي به انجام اين كار نداشتم. من سرباز نيستم كه از دستورات اطاعت كنم
من بيشتر . توانم به كشورم بازگردم مييا بگويم خير، من  توانم بگويم بلي مي من يك مبارز هستم،

  373.براي اين مأموريتي كه با افكار و عقايدم مطابقت داشت داوطلب شدم

 عضو پنجم اين گروه به 374. به حبس ابد محكوم گرديدند،1370 اسفند 19نقاش و سه تن از همدستانش در 
يو انقاش به ژان .  اما هر پنج نفر آنها توسط دولت فرانسه بخشيده شدند375.بيست سال حبس محكوم گرديد

 براي تضمين آزادسازي 1367ي بود كه با دولت ايران در سال ا هشاپرون گفت كه آزادي آنها بخشي از معامل
  :بردند انجام شده است ميسر  به سه تن گروگانهاي فرانسوي كه در اسارت گروههاي شبه نظامي در لبنان

اين معامله توسط ژاك شيراك نخست وزير وقت فرانسه و شارل پاسكو وزير كشور وي انجام 
در آن هنگام . قرار بود من و چهار تن رفقايم را در مقابل كافمن، كارتن و فونتاين آزاد كنند. گرفت

قول داد اين شيراك بود كه . دست داشتند به كاران و هم سوسياليستها در فرانسه قدرت را هم محافظه
ميتران يك . توانست فرمان عفو ما را صادر نمايد ميميتران بود كه ] پرزيدنت فرانسوا[اما فقط 

هر يك .  كه شيراك حاضر به دادن آن نبود–خواست  ميدرخواست رسمي براي عفو ما از شيراك 
  376.عهده گيرد به خواست كه ديگري مسئوليت اين كار را مياز آنها 

ديده و تحويل مقامات ايراني گرديد و بالفاصله به همراهي دو مقام رسمي سفارت ايران در نقاش فوراً آزاد گر
اي دو شهروند فرانسوي كه در اين حمله كشته شده ه ه غرامت مالي نيز به خانواد377.پاريس به تهران پرواز نمود

ران پرداخت شده است يا بودند پرداخت گرديد اما نقاش حاضر نشد فاش نمايد كه آيا اين پول توسط دولت اي
   379.كار استكسب و كند و مشغول  مي گزارش داده شد كه نقاش در ايران زندگي ،1386 در سال 378.خير

اين بار وزارت اطالعات و امنيت ايران سعي كرد .  اتفاق افتاد1368سوء قصد دوم به جان دكتر بختيار در سال 
يكي از .  را استخدام نمايد تا وي را مسموم نمايد380ريميتا يكي از افراد تحت حمايت دكتر بختيار فريبرز ك

 عكاشه ابتدا در كويت و بعدها در پاريس 381.آشنايان سابق كريمي به نام منوچهر عكاشه با او تماس گرفت
در پائيز سال . براي نهضت مقاومت ملي ايران كار كرده بود و در آنجا او و كريمي دوستان خوبي شده بودند

  .ز كريمي خواست تا او را در آلمان مالقات نمايد عكاشه ا،1368

                                                            
  ].ترجمه شده توسط مركز اسناد حقوق بشر ايران) [1997 (17. ص» تحقيق درباره قتل شاپور بختيار«شاپرون و تورنيه،  373
  ).1993 (37. ص» كشور ترور: ايران«برت ويلكينسون، گروه حقوق بشر پارلمان انگلستان، اريك ايوبري و را 374
   .همان 375
 ].ترجمه شده توسط مركز اسناد حقوق بشر ايران) [1997 (17. ص» تحقيق درباره قتل شاپور بختيار«شاپرون و تورنيه،  376
گويد كه داستانش را براي  سخن ميدو چهره يك قاتل غير عادي، رابرت فيسك با قاتلي مزدور ساكن تهران «نگاه كنيد به رابرت فيسك،  377

   .1370 آبان 5، اينديپندنت ، »دارد اولين بار بيان مي
گويد كه داستانش را براي  دو چهره يك قاتل غير عادي، رابرت فيسك با قاتلي مزدور ساكن تهران سخن مي«نگاه كنيد به رابرت فيسك،  378

 .1370 آبان 5، اينديپندنت ، »دارد اولين بار بيان مي
، قابل دسترسي در ]TARSHANGHAI S, America’s Futile War [8/9/1380، شانگهاي استار، »جنگ بي حاصل آمريكا« 379

html.1-8cn/2001/1129/star/cn.com.chinadaily.1app://http ،)1386 فروردين 28: تاريخ دسترسي .(   
 و عمويش را در جمهوري اسالمي ايران از دست داد و خود نيز تا قبل از پدر. ، در يك خانواده فعال سياسي به دنيا آمد1340كريمي در سال  380

كريمي هم رئيس سازمان جوانان نهضت مقاومت ملي ايران و .  به نهضت آقاي بختيار پيوست1363او در سال . فرار به فرانسه دو بار دستگير شد
موجود در آرشيو مركز  [39-40. ، صص»ير در پرونده قتل بختيارترجمه گزارش قاضي بروگ«نگاه كنيد به . هم يك عضو شوراي اجرايي بود

، لوس آنجلس »ايراني مشغول به كارند. ب. گ. جاسوسهاي سبك ك: استخدام يك قاتل سياسي«رمپل، . و ويليام سي] اسناد حقوق بشر ايران
 William C. Rempel, Recruiting a Political Assassin: Iran’s KGB-like Spies at Work, THE LOS [1373 آذر 4تايمز، 

ANGELES TIMES.[ 
ترجمه «نگاه كنيد به . . در اثر ابتال به سرطان درگذشت1371بر طبق برخي اطالعات تأئيد نشده، منوچهر عكاشه در تير يا مرداد . همان 381

 ].بشر ايرانموجود در آرشيو مركز اسناد حقوق  [39-40. ، صص»گزارش قاضي بروگير در پرونده قتل بختيار
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 اين مالقات با دكتر بختيار مشورت نمود و هر دو به توافق رسيدند كه كريمي بايد با عكاشه دربارهكريمي 
كريمي به آلمان سفر نمود و در آنجا با عكاشه و دو مرد ديگر كه او . خواهد ميمالقات نموده ببيند كه او چه 

كردند كه  ميي تصنعي ادعا ا ه اين دو مرد به گون382.موران اطالعات ايران بودند، مالقات نمودمعتقد است مأ
 روز نخست عكاشه سعي كرد كريمي را ترغيب نمايد به ايران بازگشته وعلناً بر 383.فروشندگان خاويار هستند

آن قسم ياد نمايد كه محتواي پس از اصرار به كريمي كه او بايد به قر(روز دوم عكاشه . عليه بختيار سخن گويد
آنها او را «:  او گفت384.پيشنهاد كرد كه كريمي دكتر بختيار را به قتل برساند) گفتگويشان را فاش نسازد

تواني اين كار را انجام  ميخواهي پولي به جيب بزني،  مياگر . شخصي اين كار را انجام خواهد داد. خواهند كشت
  385.»ندا ه در تهران و هرچيز ديگري كه بخواهي پيشنهاد كرد دالر، يك خانه600,000 آنها. دهي

شهري در وزارت اطالعات بود به كريمي تلفن كرده و  روز سوم علي فالحيان كه در آن هنگام هنوز معاون ري
به كريمي يك شيشه كوچك دارو كه تا نصفه از يك پودر . به او اصرار ورزيد كه اين مأموريت را قبول نمايد

 كريمي به نشريه لوس ،1373در سال . »اين را با ودكاي بختيار مخلوط كن«ده بود دادند و گفتند سفيد پر ش
آنها گمان . هيچكس نخواهد فهميد. اين هيچ رنگي ندارد: گفتند] استخدام كنندگان[ «آنجلس تايمز گفت،

  386.»خواهند نمود كه او دچار سكته مغزي شده است

ني بر اينكه خود را بي تعهد و بي تفاوت نشان دهد، كريمي اين پيشنهاد را با توجه به نصيحت دكتر بختيار مب
 در بازگشت از آلمان كريمي پيش از آنكه عاقبت به آپارتمان خود در پاريس بازگردد 387.بالفاصله رد نكرد

ر زمان اندكي پس از آن يك فرد ناشناس به او تلفن كرده و گفت د. بيش از يك ماه در منزل دكتر بختيار ماند
طور كه  كريمي همان. ش رفته و در انتظار تماس تلفني از طرف حسين باشدا همعيني به باجه تلفن نزديك خان

االسالم علي  او متوجه شد كه صداي حسين همان صداي حجت. گفته بودند عمل كرده و تلفن را پاسخ داد
  388.تمام كندت كه بايد اين كار را فالحيان او را تحت فشار گذاش. فالحيان است

كريمي به هيچ وجه قصد انجام اين قتل را نداشت و از ترس جانش در انظار عمومي شروع به محكوم نمودن 
وي سپس به لندن نقل مكان . دكتر بختيار نموده و سعي كرد تا خود را از نهضت مقاومت ملي ايران دور كند

كريمي به كانادا و سپس به اياالت . ت او را پيدا كردكرد و سعي نمود از انظار عموم دور بماند، اما فالحيان عاقب
   389.متحده گريخت و در آنجا به وي پناهندگي سياسي اعطا كردند

شد، سوء قصد سوم به جان وي  مي دكتر بختيار تحت اقدامات شديد امنيتي محافظت 1370رغم اينكه تا سال  علي
 ساعته واحد پليس امنيتي درجه يك فرانسه 24راقبت ن تحت مزمنزل دكتر بختيار در سور. با موفقيت انجام شد

                                                            
   ].موجود در آرشيو مركز اسناد حقوق بشر ايران) [1358 تير 10(» مصاحبه مركز اسناد حقوق بشر ايران با فريبرز كريمي« 382
  ].موجود در آرشيو مركز اسناد حقوق بشر ايران) [1385 تير 10(» مصاحبه مركز اسناد حقوق بشر ايران با فريبرز كريمي« 383
؛ 1373 آذر 4، لوس آنجلس تايمز، »ايراني مشغول به كارند. ب. گ. جاسوسهاي سبك ك: استخدام يك قاتل سياسي«رمپل، . ويليام سي 384

  ].موجود در آرشيو مركز اسناد حقوق بشر ايران) [1385 تير 10(» مصاحبه مركز اسناد حقوق بشر ايران با فريبرز كريمي«همچنين 
؛ 1373 آذر 4، لوس آنجلس تايمز، »ايراني مشغول به كارند. ب. گ.  جاسوسهاي سبك ك:استخدام يك قاتل سياسي«رمپل، . ويليام سي 385

   ].موجود در آرشيو مركز اسناد حقوق بشر ايران) [1385 تير 10(» مصاحبه مركز اسناد حقوق بشر ايران با فريبرز كريمي«همچنين 
  .همان 386
همچنين نگاه . »و پيشنهاد شد، مطلبي در مخالفت يا موافقت با آن ابراز نكنهر چه ا«دكتر بختيار به كريمي نصيحت كرده بود كه . همان 387

  ].موجود در آرشيو مركز اسناد حقوق بشر ايران) [1385 تير 10(» مصاحبه مركز اسناد حقوق بشر ايران با فريبرز كريمي«كنيد به 
 ].وجود در آرشيو مركز اسناد حقوق بشر ايرانم) [1385 تير 10(» مصاحبه مركز اسناد حقوق بشر ايران با فريبرز كريمي« 388
  .1373 آذر 4، لوس آنجلس تايمز، »ايراني مشغول به كارند. ب. گ. جاسوسهاي سبك ك: استخدام يك قاتل سياسي«رمپل، . ويليام سي 389
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)CRS  (پليس فرانسه تمام رفت و آمدها به خانه دكتر بختيار را كنترل كرده و نام تمامي 390.قرار داشت 
  . كردند ميكنندگان وي را يادداشت  مالقات

ريزي كرده بود تا   برنامه كه مالقاتي را با دكتر بختيار391 فريدون بويراحمدي، عصر5 ساعت ، مرداد15در روز 
 معرفي نمايد به اين بهانه كه اين دو تن اخبار فوري و ضروري از ايران 392راد او را به محمد آزادي و علي وكيلي

 اين سه مرد پاسپورتهاي خود را به پليسهاي محافظ 393.دارند، به اتفاق اين دو تن به ديدار دكتر بختيار آمد
كه اين افراد داخل خانه شدند دكتر   هنگامي394.قرار گرفتنديي انه مورد بازجوتحويل داده و قبل از ورود به خ

   395.ش سروش كتيبه را به قتل رساندندبختيار و معاون

 ابتدا با وارد آوردن 396.كه كتيبه در اطاق ديگر مشغول آماده كردن چاي بود به قتل رسيد دكتر بختيار هنگامي
  397حركت ساخته  گرديد او را بيوهاي صوتي وي و بيهوشي اضربه شديدي به سرش كه سبب پاره شدن تار

دار  كه او مرده بود، با يك چاقوي دندانه هنگامي. سپس يكي از قاتالن شروع به خفه كردن دكتر بختيار نمود
يك طرف گلوي دكتر بختيار .  را بريدند اومخصوص برش نان از آشپزخانه خود دكتر بختيار، گلو و مچهاي

با توجه به كندي چاقو و عمق و پهناي . ش چاقو زده بودندا هو باز شده بود و چندين بار به قفسه سينكامالً پاره 
كار برده  به   قاتلها بايد قدرت زيادي- اينچ عمق داشت 7 كه در بعضي موارد بيش از دو اينچ طول و –زخمها 
محض اينكه به .  را شكستوا ه سين يكي از قاتالن بر روي قفسه سينه دكتر بختيار نشسته و قفسه398.باشند

 ضربه 13كه مرده بود  او را هم خفه كرده و هنگامي. سروش كتيبه به اطاق بازگشت، به او نيز حمله كردند
آخرين ضربه چاقو به ران او فرود آمده و كارد را شكسته بود كه تكه شكسته سر چاقو كه در . دندزده بوچاقو 

  399.دشعداً پيدا گير كرده بود بپايش فرو رفته و 

 مأموران پس ازاين سه تن سپس در محل بازرسي پليس، پاسپورتهايشان را بدون ايجاد هيچگونه سوء ظن 
 بويراحمدي كه بعداً در يكي از خيابانهاي پاريس رها شده بود، صحنه جنايت 401.و .ام . با اتومبيل بي و400گرفته

                                                            
 Murder) [1370 آذر 25 (25 شماره ،111، اخبار اياالت متحده و گزارشهاي جهان، جلد »شبكه ترور ايران: قتلي كه آنها نوشتند«لوئي ليف،  390

They Wrote: Iran’s Web of Terror, US NEWS AND WORLD REPORT] [قتلي كه آنها نوشتند«: از اين به بعد«.[  
ت ، به نهضت مقاومت ملي ايران پيوسته و يكي از همكاران نزديك دكتر بختيار شد و از آن زمان تمام اطالعا1363بويراحمدي در حدود سال  391

قتلي كه «؛ و 3. ، ص»ترجمه گزارش قاضي بروگير در پرونده قتل بختيار«. نموده است درباره او را به سرويس اطالعات و امنيت ايران منتقل مي
 .390زيرنويس . ، رك»آنها نوشتند

: گذرنامه با دو نام متفاوت داشته باشدتحقيقات بيشتر توسط قاضي بروگير آشكار ساخت كه نظام اداري دولت ايران به آزادي اجازه داد تا دو  392
علي وكيلي راد نيز دو گذرنامه با . وي همچنين يك گذرنامه تركي تحت نام كايا و ممهور به ويزاي سوئيس داشت. محمد آزادي و ناصر نوريان

ترجمه گزارش قاضي «.  نيز داشتاو يك گذرنامه تركي تحت نام كوثر  با ويزاي سوئيس.علي وكيلي راد و كمال حسيني:دو نام متفاوت داشت
 .14 و 8. ، صص»بروگير در پرونده قتل بختيار

دفتر يادداشت مالقات كنندگان واحد پليس امنيتي فرانسه آشكار ساخت كه زمان اين مالقات . 390زيرنويس . ، رك»قتلي كه آنها نوشتند« 393
  .1-2. ، صص» پرونده قتل بختيارترجمه گزارش قاضي بروگير در«).  عصر6 و 5بين (يك ساعت بوده است 

اين بسته حاوي يك قاب (نمودند را از دستگاه فلزياب عبور داد  اي كه حمل مي افسر فرانسوي مالقات كنندگان را بازديد بدني كرده و بسته 394
  .2. ، ص»ترجمه گزارش قاضي بروگير در پرونده قتل بختيار«). اي براي بختيار عكس بود، هديه

 ).1381 آبان 13س، . د. اي د دادگاه ناحيه(، »رفيعي برعليه جمهوري اسالمي ايران«نگاه كنيد به رونوشت محاكمه، به طور كلي  395
 .21زيرنويس . ، رك»رابط تهران «396
 .101. ص] »در دادگاه بختيار«: از اين به بعد) [1374پري سكندري، چاپ پويا، (در دادگاه بختيار  397
 .101. همان، ص 398
 .102.  همان، ص399
بويراحمدي سپس گذرنامه هاي قاتالن را از نگهبانان پس گرفت در حاليكه دو نفر ديگر كه به لباسهايشان خون پاشيده شده بود در خانه  400

 Safa Haeri Paris, Iranian [1370 آذر 14، تايمز يكشنبه، »وزراي ايران در پرونده بختيار متهم هستند«صفا حائري پاريس، . منتظر بودند
Ministers To Face Bakhtiyar Cahrges, SUNDAY TIMES.[ 

 .9. ، ص397زير نويس . ، رك»در دادگاه بختيار« 401
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شان را در بوآدبالن  شده ريز نيز پاسپورتهاي ريزآلود خود و   قاتالن سپس لباسهاي خون402.را ترك كردند
 اجساد تا مدت سي 403.انداختند كه عاقبت توسط يك روسپي كه جريان اين قتلها را در اخبار شنيده بود پيدا شد

 17نهايتاً در روز ) يك افسر پليس محلي و نيز پسر قرباني(و شش ساعت كشف نشدند تا اينكه گي بختيار 
 با كشف 405.، پيدا نمودند و در آن هنگام اجساد را كه شروع به فاسد شدن كرده بود404شتمرداد از سفر بازگ

كنندگاني كه وارد اين خانه شده بودند، فوراً  راد، آخرين سه تن مالقات اين اجساد، بويراحمدي، آزادي و وكيلي
 دربارهه صورت گرفته بود، زمان در تاريخ فرانس مظنونان اصلي شناخته شده و شديدترين تحقيقات قتل كه تا آن

  406.آنها آغاز گرديد

 اين دربارهحتي قبل از اينكه اين قتلها توسط پسر دكتر بختيار كشف شود، چندين مورد پرس و جوي خصوصي 
 مرداد، داوود عبداللهي حسابدار دكتر 16در روز .  آن در داخل جامعه ايراني پخش شددربارهيي قتلها و خبرها

يد صحت شايعاتي كه در ي تأدربارهفني از شهر زادگاهش شيراز در ايران داشت كه از او بختيار، يك تماس تل
كند اين  مي عبداللهي پاسخ داد كه او فكر ن407.كردند مي مرگ دكتر بختيار پيچيده بود، سؤال دربارهايران 

. دريافت نكردشايعات صحت داشته باشند، اما وقتي سعي كرد با دكتر بختيار تماس تلفني بگيرد، پاسخي 
تواند با پدرش تماس تلفني برقرار نمايد اما گمان  ميعبداللهي سپس به گي بختيار تلفن كرد و او هم پاسخ داد ن

علت عدم پرداخت هزينه تلفن خطوط تلفن قطع  به كند به احتمال زياد يا پدرش كسالت دارد و يا اينكه مي
   408.باشد مي

در حاليكه بويراحمدي در پاريس مخفي شده بود، آزادي و .  شده بودندقاتالن در تالش براي فرار دچار مشكل
 پليس مهاجرت سوئيس متوجه شد كه ويزاي سوئيس موجود در 409.سوي ژنو راهي شدند به راد وكيلي

 آنها در 410.كردند، جعلي است و آنها را از مرز بازگرداند ميپاسپورتهاي تركي اين دو تن كه اكنون با آن سفر 
قاتلها كه . كردند راهي به داخل سوئيس بيابند ميدر جنوب و شرق فرانسه سرگردان بودند سعي كه  حالي

مريكا آ كه آژانس امنيت ملي 411مستأصل شده بودند چندين تماس تلفني با آپارتماني در استانبول گرفتند

                                                            
 Erich Inciyan, Suspected [1370 شهريور 3، هفته نامه منچستر گاردين، »كنند مظنونان به قتل، از پليس سريعتر عمل مي«اريك اينسيان،  402

Killers Run Rings Round the Police, MANCHESTER GUARDIAN WEEKLY.[  
 Terril Jones, Police Let Go [1370 مرداد 22، آسوشيتدپرس، »كند پليس مظنونان به قتل نخست وزير سابق ايران را رها مي«تريل جونز،  403

Suspected Assassins Of Iranian Ex-Premier, ASSOCIATED PRESS[. 
  .390س زيرنوي. ، رك»قتلي كه آنها نوشتند« 404
 .9. ، ص397زير نويس . ، رك»در دادگاه بختيار« 405
  .21زيرنويس . ، رك»رابط تهران«؛ 9. ، ص397زير نويس . ، رك»در دادگاه بختيار« 406
 ,Witnesse Link Bakhtiyar murder to Tehran [1373 آبان 17، آژانس فرانس پرس، »دانند شهود، قتل بختيار را با تهران مربوط مي« 407

AGENCE FRANCE PRESSE.[  
  ].ترجمه شده توسط مركز اسناد حقوق بشر ايران) [1997 (153-154. صص» تحقيق در باره قتل شاپور بختيار« شاپرون و تورنيه، 408 408
  .390زيرنويس . ، رك»قتلي كه آنها نوشتند« 409
ليس فرانسه دادند اما همين كه ثابت شد ويزاي فرانسه ؛ مقامات سوئيس اين دو قاتل را تحويل پ390زيرنويس . ، رك»قتلي كه آنها نوشتند« 410

بر . 1370 مرداد 22، آسوشيتدپرس، »كند پليس مظنونان به قتل نخست وزير سابق ايران را رها مي«تريل جونز، . آنها معتبر است، آزاد گرديدند
ركي ايراني تبار به نام مسوت اديپسوي بود كه براي اين طبق تجزيه و تحليل مكالمات تلفني استراغ سمع شده وكيلي راد و آزادي، يك شهروند ت

قبل و بعد از مرگ دكتر بختيار، دو ايراني كه در اين توطئه دست . اي به نامهاي قهرمان و آيدين تهيه كرده بود دو تن پاسپورتهاي جعلي تركيه
ي و دو نفر جعل كننده كه در واقع پاسپورتهاي جعلي را تهيه اديپسو. داشتند، چندين بار از آپارتمان اديپسوي به وزارت مخابرات تلفن كردند

كرده بودند، در تركيه مورد بازجويي قرار گرفتند؛ اما قبل از اينكه مقامات فرانسوي امكان بازجويي از آنان را پيدا كنند، دولت تركيه آنها را در 
 يادبودي در –، اميد »داستان يك نفر، شاپور بختيار«؛ و 13-25. صص، 397زير نويس . ، رك»در دادگاه بختيار«.  آزاد كرد1370 شهريور 15

، به نقل از )1385 مرداد 24 :تاريخ دسترسي (php.28402-person/english/org.abfiran.www://http دفاع از حقوق بشر، قابل دسترسي در
  .1370 شهريور 29ليبراسيون، 

قادر به برقراري تماس با رابطشان نبودند اين بود كه پليس فرانسه خبر مرگ بختيار را منتشر فرشته جهانباني معتقد بود دليل اينكه قاتالن  411
  .141. ، ص397زير نويس . ، رك»در دادگاه بختيار«. توانستند از اتمام اين عمليات مطلع شوند نساخته بود و رابط ها نمي
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 412.ل در ژنو مربوط استبه سازمان ملكه با هيئت اعزامي ايراني متوجه شده بود مخفيانه به آنها گوش كرده و 
 كيف پول آزادي را 413.وارد سوئيس شوديي باالخره اين دو تن از يكديگر جدا شده و هر يك توانست به تنها

 كه باعث شد بتوانند محل وكيلي راد در سوئيس را پيدا كرده و در 414پليس در يك باجه تلفن در انسي پيدا كرد
 در سوئيس توانست فرار 416»دو تبعه ايراني«ليل كمك حداقل  آزادي به د415. مرداد او را دستگير نمايند30

  . بويراحمدي هم موفق به فرار گرديد417.نمايد

پاريس، پرونده بختيار به قاضي بازپرس ژان لوئي بروگير يي پس از انجام تحقيقات مقدماتي توسط تيم جنا
پرده از روي  اي قاضي بروگيره هافتي. ارجاع گرديد و او هم فوراً اقدام به تعقيب قاتالن و همدستانشان كرد

 افراد مختلفي از ،از آن زمان. گيري بوده است  در حال شكل،1370ي برداشت كه ظاهراً از ارديبهشت ا هتوطئ
نژاد، زين العابدين سرحدي، و ناصر  جمله سيد مسعود هندي، حسين شيخ عطار، غالمحسين شوريده شيرازي

راد و آزادي را قادر سازند وارد فرانسه گرديده و پس از  ند تا وكيليا هنژاد همگي دست اندر كار بود ميقاس
ا بود كه قاضي بروگير توانست نتيجه بگيرد ه هاز اين يافت .ارتكاب قتل بدون هيچ مشكلي از آنجا خارج شوند

   418.بود فتادن اتفاق ازي كه در سورا هاعمال جنايتكارانپشت ايران 

 و نماينده – آيت اهللا خميني ه برادرزاده يا خواهرزاد– كه سيد مسعود هندي سرويس امنيتي فرانسه ثابت كرد
هندي از . راد و آزادي را تضمين نموده است  درخواست ويزاي فرانسه وكيلي419سابق تلويزيون ايران در پاريس،

نمود و  مي گري يك شركت فرانسوي به نام سايفكس مرتباً براي عوامل ايراني ويزاي فرانسه تهيه طريق واسطه
هندي قبالً توجه مقامات فرانسوي را به خود جلب . از همان طريق بود كه براي قاتالن بختيار هم ويزا تهيه كرد

 قتل ارتشبد اويسي و برادرش و بار ديگر در درباره در طول انجام تحقيقات 1363،420 يكبار در سال :كرده بود
به طرفداري از خميني و بر عليه يي دليل سر دادن شعارهاه  بكه در طول محاكمه انيس نقاش  هنگامي،1361سال 

ش ا هكه براي گذراندن تعطيالت با خانواد  هنگامي،1370 شهريور 26 هندي در 421.بختيار از دادگاه اخراج گرديد
پس از .  چهار روز بعد قاضي بروگير او را محاكمه نمود.در يكي از هتلهاي پاريس اقامت داشت دستگير گرديد

عنوان عامل فرانسه صادر نموده و  به ي در محكوميت هنديا هم جرم عليه او، تلويزيون دولتي ايران اعالمياعال
 متعاقب اين جريان هندي به بازجويان 422».وي هيچ نسبتي با امام خميني و خاندان او ندارد«ادعا كرد كه 

راد  اي وكيليه كه در امر تهيه ويزا برفرانسوي گفت كه محمد غرضي وزير مخابرات ايران به او دستور داده بود
  423.و آزادي كمك نمايد

                                                            
 .390زيرنويس . ، رك»قتلي كه آنها نوشتند «412
   .390زيرنويس . ، رك»وشتندقتلي كه آنها ن« 413
كردند با آن تماس  اين كيف پول همچنين حاوي تكه كاغذي بود كه بر روي آن شماره تلفني در استانبول كه وكيلي راد و آزادي سعي مي 414

 .انسي نام شهر كوچكي در فرانسه است كه به فاصله يك ساعت رانندگي از ژنو قرار دارد. بگيرند، نوشته شده بود
  .وكيلي راد متعاقباً به فرانسه تحويل داده شد. 390زيرنويس . ، رك»ي كه آنها نوشتندقتل« 415
   .13. ، ص»ترجمه گزارش قاضي بروگير در پرونده قتل بختيار«نژاد، نگاه كنيد به  زين العابدين سرحدي و ناصر قاسمي 416
 .12 و 10. ، صص»ترجمه گزارش قاضي بروگير در پرونده قتل بختيار« 417
  .15. ، ص»رجمه گزارش قاضي بروگير در پرونده قتل بختيارت« 418
 ,Iranian Intelligence Killed Bakhtiar [1370 مهر 8 اخبار دفاعي خاور ميانه، –، مدنيوز »سرويس امنيتي ايران بختيار را كشت« 419

MEDNEWS.[  
  .همان 420
، سه بار در دادگاه داد كشيده و شعارهايي 1361 انيس نقاش در سال  وي طي محاكمه–هندي همچنين ارتباطي با سوء قصد قبلي داشت . همان 421

 .52. ، ص397زير نويس . ، رك»در دادگاه بختيار«. به طرفداري از خميني و ضد بختيار سر داد، تا آنكه قاضي او را از دادگاه اخراج نمود
 .1370 مهر 8ه،  اخبار دفاعي خاور ميان–، مدنيوز »سرويس امنيتي ايران بختيار را كشت« 422
نام غرضي همچنين در ارتباط ). 1993 (36. ص» كشور ترور: ايران«گروه حقوق بشر پارلمان انگلستان، اريك ايوبري و رابرت ويلكينسون،  423

  ).به قسمت ذيل نگاه كنيد(با قتل محمد نقدي نيز ظاهر شد 
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جهانباني آپارتماني را اجاره كرده بود كه .  دستگير نمود،1370پليس فرانسه فرشته جهانباني را نيز در مهر ماه 
شته  او اعتراف نمود كه با وزارت اطالعات ايران همكاري دا.تكاب قتلها در آن پنهان شدراحمدي پس از ابوير
 رئيس امنيتي ،او اميراهللا تيموري. پيدا كرديي ، قلم مخصوص و جوهر نامركُدهاييپليس در آپارتمان وي . است

 مقامات فرانسه از مدتها قبل متوجه 424.عنوان مافوق خود معرفي نمود به ايران اير در فرودگاه اورلي پاريس را
  ). نگاه كنيد4,6به بخش (ده بودند ارتباط ميان اين پست و وزارت اطالعات و امنيت ايران ش

راد   از رابطهايش براي تهيه ويزاي جعلي براي وكيلي425حسين شيخ عطار يكي از اعضاء وزارت مخابرات ايران،
 ،1370 مهر 30 در 426.و آزادي براي ورود به فرانسه تحت نامهاي مستعار نوريان و كمال حسيني استفاده كرد

 براي عطار يك »در ارتباط با اعمال تروريستييي  تباني در قتل و توطئه جناهمدستي و«عنوان  به قاضي بروگير
   427.المللي صادر نمود حكم جلب بين

كنندگان اين  عنوان تسهيل به نژاد را مينژاد و ناصر قاس قاضي بروگير همچنين غالمحسين شوريده شيرازي
يست رئيس كمپاني كوماترا خواسته بود نژاد از آقاي سيگر  شيرازي428.عمليات در مرحله سوئيس معرفي نمود

نژاد  مي ناصر قاس429.نژاد بود مينمايد كه يكي از اين دو تن قاستهيه براي دو تن دعوتنامه براي ورود به سوئيس 
نژاد در ژنو منتظر ورود قاتلين بود  ميقاس. عنوان يكي از مأموران امنيتي ايران شناخته شد به توسط قاضي بروگير

نژاد  مي آزادي هم وارد همان هتلي شد كه قاس،1370 مرداد 22در .  فرارشان به ايران كمك نمايدتا به آنها در
   430.در آن اقامت داشت

بازجويان متوجه شدند كه زين العابدين سرحدي، فرزند خواهرزاده رئيس جمهور ايران علي اكبر هاشمي 
 وارد ،1370 مرداد 22سرحدي در . بودراد و آزادي در سوئيس هتل رزرو كرده   براي وكيلي431،رفسنجاني

 بر طبق گزارش 432.سوئيس شده بود تا ظاهراً به عنوان بايگان در سفارت ايران در برن مشغول به كار شود
 سرحدي توسط علي انتصاب فرمان 433. مأموريت اصلي او كمك به فرار قاتالن دكتر بختيار بود،قاضي بروگير

 2المللي در  موجب حكم جلب بين به  سرحدي434. صادر شد1370 تير 25در اكبر واليتي وزير امور خارجه ايران 
  سرحدي در زمان دستگيري، مداركي435. در برن دستگير و متعاقباً به مقامات فرانسه تحويل داده شد1370ديماه 

ختيار، به تهيه و تدارك براي مأموريت قتل ب داد وي در تسهيل، ميهمراه داشت كه اتهام برانگيز بوده و نشان به 
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. وف استايران معر] امنيتي[اي وزارت مخابرات ايران بود كه ارتباط تنگاتنگش با سرويس ويژه  شيخ عطار مشاور فني برنامه ارتباط ماهواره 425
person/english/org.abfiran.www://http- يادبودي در دفاع از حقوق بشر، قابل دسترسي در –، اميد »داستان يك نفر، شاپور بختيار«

php.28402) 1372 ارديبهشت 2، به نقل از فيگارو، )1385 مرداد 24: تاريخ دسترسي. 
   .16 .، ص»ترجمه گزارش قاضي بروگير در پرونده قتل بختيار« 426
). 1374سال  (E/CN.4/1994/50، سند 63 ، پاراگراف 12مدرك رسمي شوراي اقتصادي اجتماعي سازمان ملل، نشست پنجاهم، مورد  427

  ).1993 (38. ص» كشور ترور: ايران«همچنين نگاه كنيد به گروه حقوق بشر پارلمان انگلستان، اريك ايوبري و رابرت ويلكينسون، 
 .32 و 31. ، صص»روگير در پرونده قتل بختيارترجمه گزارش قاضي ب« 428
  .16. ، ص397زير نويس . ، رك»در دادگاه بختيار« 429
   .15. ، ص397زير نويس . ، رك»در دادگاه بختيار«نگاه كنيد به  430
 Alan [1373 آبان 12،  نيويورك تايمز، »شوند سه ايراني در فرانسه به جرم قتل نخست وزير سابق و تبعيدي محاكمه مي«آلن رايدينگ،  431

Riding, 3 Iranians Go on Trial in France in Slaying of Exiled Ex-Premier, THE NEW YORK TIMES[. 
person/english/org.abfiran://http- يادبودي در دفاع از حقوق بشر، قابل دسترسي در –، اميد »داستان يك نفر، شاپور بختيار« 432

php.28402) 1370 مهر 12، به نقل از ليبراسيون، )1385 مرداد 42 :تاريخ دسترسي.  
  .37. ، ص»ترجمه گزارش قاضي بروگير در پرونده قتل بختيار« 433
person/english/org.abfiran.www://http- يادبودي در دفاع از حقوق بشر، قابل دسترسي در –، اميد »داستان يك نفر، شاپور بختيار« 434

php.28402) 1370 آبان 4، به نقل از لوموند، )1385مرداد  24: تاريخ دسترسي. 
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 در ،1371 خرداد 5 وي در تاريخ 436.سازمانهاي ايراني دسترسي داشته و از حمايت آنان برخوردار بوده است
 قاضي بروگير يك حكم ،1372 ارديبهشت 1 در 437.ارتباط با قتل بختيار توسط مقامات فرانسوي محاكمه گرديد

  438.نژاد صادر نمود مينژاد و قاس جلب براي شيرازي

 توسط دادگاه ،1371 آذر 15 آبان تا 11راد، سيد مسعود هندي و زين العابدين سرحدي همگي از  لي وكيليع
راد به جرم قتل آقاي بختيار و آقاي كتيبه با همدستي محمد   وكيلي440. محاكمه گرديدند439پاريسيي ويژه جنا

 441. محكوم گرديد سال18آزادي و فريدون بويراحمدي، به حبس ابد بدون امكان آزادي مشروط براي مدت 
 در اداره امنيت سپاه ر ارشد وزارت اطالعات است كه قبالًراد همان كوثري، مأمو دادگاه تشخيص داد كه وكيلي

 سيد مسعود هندي به دليل 442.كرده و در زمان وقوع قتلها وابسته به سپاه قدس بوده است ميپاسداران انقالب كار 
سوم  فرانسه به ده سال حبس بدون امكان آزادي مشروط براي دوكمك به قاتالن دكتر بختيار براي ورود به 

 هندي كه بخشي از دوران محكوميتش 443.محكوم گرديد) يعني براي شش سال و هشت ماه(دوران محكوميت 
سرحدي، احتماالً به دليل فشارهاي وارده از طرف .  آزاد شد1377 در مرداد ،سر برده بود به را در بازداشت
  444.ده و از فرانسه اخراج گرديدايران، تبرئه ش

تن همراه با حسين شيخ عطار، غالمحسين   اين دو445.ندا هفريدون بويراحمدي و محمد آزادي هنوز دستگير نشد
 به ،1374 خرداد 26طور غيابي محاكمه و گناهكار شناخته شدند و در  به نژاد مينژاد، و ناصر قاس شوريده شيرازي

 معلوم گشت آزادي يك مأمور عاليرتبه امنيتي در سپاه ،1373حاكمه سال  در طي م446.حبس ابد محكوم شدند
عهده داشته  به پاسداران بوده و بعدها به سپاه قدس منتقل شده و مسئوليت فعاليتهاي تروريستي در خارج ايران را

 دربارها  يك مقام رسمي فرانسه نظر خود ر447.راد بوده است همچنين معلوم شد كه وي مافوق علي وكيلي. است
  :گونه بيان نمود ن  اينتوتوماس سنكيي اين ماجرا به خبرنگار آمريكا
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دو تن از متهمين، زين العابدين . عمل تروريستي بود، هيئت منصفه از افراد عادي تشكيل نشده بود بلكه متشكل از هفت قاضي عاليرتبه بود
در دادگاه «. تند، بنابراين دكتر روح اهللا عباسي و آقاي رضوانيان به عنوان مترجم عمل كردنددانس سرحدي و علي وكيلي راد، زبان فرانسه را نمي
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دنبال ، تهيه شده توسط نماينده ويژه كميسيون آقاي رينالدو گاليندوپل، به »گزارش درباره وضعيت حقوق بشر در جمهوري اسالمي ايران«).1374
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  .40. ، ص»پرونده قتل بختيار
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دولت ايران كشتار مخالفان را . شود ميتمامي ابزار دولت ايران در خدمت اين عمليات به كار گرفته 
  448.پندارد مي، قانوني در هرگوشه جهان

   محمد حسين نقدي. 4,8
 محمد حسين نقدي به سمت كاردار ، پس از انقالب اسالميدر دوران بالفاصله

 در اعتراض به نقض حقوق بشر ،1360در رم منصوب شد اما در سال سفارت ايران 
 نقدي به شوراي ملي مقاومت 449.توسط اين رژيم جديد، از سمت خود استعفا داد

)NCRI (وي در  450.عنوان نماينده اين گروه در ايتاليا منصوب گرديد به پيوست و
 ،ليا موفقيت قابل توجهي حاصل كردهبردن وجهه شوراي ملي مقاومت در ايتا باال

 تن از 377ي كه توسط ا هرسميت شناختن اين سازمان شده و در تهيه بياني به سبب
  451. صادر شد، همكاري داشت»مقاومت ايرانيان«نمايندگان ايتاليا در حمايت از 

آمد و  ميدي يك هدف بالقوه به حساب از هنگام ترور دكتر رجوي در ژنو، نق
 ،1371 اسفند 11 در 452.شد ميدقت و از نزديك محافظت به يي توسط مقامات ايتاليا

ن اقدامات امنيتي را سرويس امنيتي ايتاليا اخباري مبني بر وجود يك تهديد جدي دريافت كرده و در نتيجه اي
  453.تشديد نمود

داخل خياباني  به ر حاليكه اتومبيل نقدي از سرعت خود كاست تا د،1371 اسفند 25 صبح روز 9:30در ساعت 
تي مهلك ابپيچد كه دفتر او در آنجا قرار داشت، فردي پياده دو گلوله به نقدي شليك نمود كه سبب بروز جراح

 محافظان نقدي كه در اتومبيل ديگري پشت سر او در حركت بودند در 454.در ناحيه سر و گردن او گرديد
 بعد از ظهر روز قتل،. ز اين حمله ناتوان بوده و قاتل توانست بدون هيچگونه هراسي از صحنه بگريزدپيشگيري ا

فرد ناشناسي اطالعاتي در اختيار پليس ايتاليا گذاشت كه به پيدا نمودن آلت قتل كه يك اسلحه كمري خودكار 
  455.عالوه دو خشاب گلوله و يك صداخفه كن بود، منتهي شد به اسكورپيو

ي از نوار يك مكالمه تلفني بين محمد كريم ناصر ا ه نسخ، گروه حقوق بشر پارلمان بريتانيا،1375 خرداد در
 و يك مقام رسمي بدون نام وزارت امور خارجه ايران ،صراف مقام ارشد وزارت پست، تلگراف و تلفن ايران

  :كه مدت كوتاهي پس از ترور نقدي ضبط شده، را منتشر نمود

او گفت آنها روشهاي . خودش از نتيجه راضي بود] وزير مخابرات محمد غرضي[حاجي : صراف
گفت اين مرد  ميضمناً حاجي . ا هم پاتكه هزنند و اين بچ ميآنها تك . ندا هدرست را كشف كرد

                                                            
  .21زيرنويس . ، رك»رابط تهران« 448
  ).1993 (25. ص» كشور ترور: ايران« پارلمان انگلستان، اريك ايوبري و رابرت ويلكينسون، گروه حقوق بشر 449
، تهيه شده توسط نماينده ويژه كميسيون حقوق بشر، آقاي رينالدو »گزارش نهايي در باره وضعيت حقوق بشر در جمهوري اسالمي ايران« 450

، سند 273/1993 و تصميم شوراي اقتصادي اجتماعي 1371 اسفند 19، 62/1993گاليندوپل، به دنبال قطعنامه كميسيون حقوق بشر 
E/CN.4/1994/50 ،13 43. ، ص1372 بهمن.  

  ).1993( 27-28. صص» كشور ترور: ايران«گروه حقوق بشر پارلمان انگلستان، اريك ايوبري و رابرت ويلكينسون،  451
 .26. همان، ص 452
، تهيه شده توسط نماينده ويژه كميسيون حقوق بشر، آقاي رينالدو »جمهوري اسالمي ايرانگزارش نهايي در باره وضعيت حقوق بشر در « 453

، سند 273/1993 و تصميم شوراي اقتصادي اجتماعي 1371 اسفند 19، 62/1993گاليندوپل، به دنبال قطعنامه كميسيون حقوق بشر 
E/CN.4/1994/50 ،13 43. ، ص1372 بهمن.  

 .همان 454
  .همان 455

  محمد حسين نقدي
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دكتر [ديگه كم كم داشت جاي اون كاظم . كلي آبرو و احترام در آنجا كسب كرده بود] نقدي[
  ...   گرفت ميرو ] كاظم رجوي

. من كامالً با آن موافقم.  آنچه راجع به سخنان حاجي گفتيدربارهو : ... مقام رسمي وزارت خارجه
 موضوعاتي درباره] او داشت[اخيراً . شد مي] دكتر رجوي[كامالً درست است، او داشت جانشين كاظم 

ش مالقاتهاي توي تازه به. كرد ميصحبت يي مانند فروش اسلحه توسط چند تا از شركتهاي ايتاليا
ند ا هميدوني بعضي از اين اعضاي پارلمان از دولت خواست. پارلمان و كارهاي ديگر رو هم اضافه كن

  .تا سفير ايتاليا رو از ايران فرا بخواند و روابطش را با ايران قطع كند
اها نفوذ دهد تا چه اندازه در اين ج مييد؟ بله اين نشان ا هبله، شما هم راجع به آن شنيد: صراف
  .اند كرده

  كردند؟ ميقدر تحقيق ن قدر مؤثر نبود كه اينها اين اگر اين: مقام رسمي وزارت خارجه
كه اين كار رو كردند برگشتند يا يي اه هراستي  خبر داريد كه آيا بچ. كردند ميالبته كه ن: صراف

  هنوز اونجا هستند؟
  .ا همگي پخش و پال شدنده هيالت شد و بچاين رو نميدونم چون موقع تعط: مقام رسمي وزارت خارجه

  قبلش خبر داده بودند؟]  سفير ايران در رم،احتماالً مجيد هدايت زاده[به مجيد خودمون : صراف
خب ... م، ولي سعي خواهم كرد ا هبا مجيد حرف نزدم، هنوز گيرش نياورد: مقام رسمي وزارت خارجه

سردار محسن [يي بود يا رضا] طالعات و امنيتعلي فالحيان، وزير ا[پس حاجي گفت كه فالحيان 
  ؟] فرمانده سپاه پاسداران ،ييرضا

 به فكر كنم مجيد هم. كنم بايد اولي بوده باشد ميام با حاجي، فكر  با توجه به صحبتهاي تلفني: صراف
   456... خوبي خبر داره، اما ممكن است توي تلفن نتواند دقيق بگويد

  : ترور نقدي پرسيدند، وي پاسخ داددرباره نوري وزير كشور ايران هنگاميكه خبرنگاران از عبداهللا

آيا اينگونه افراد تروريست هستند يا خير؟ و اگر كسي اقدامي بر عليه اينها بكند آيا اين بدان 
  457.كنم اينطور باشد ميست؟ من فكر نمعناست كه او هم تروريست ا

 رسماً از دولت ايران ،پل گاليندونالدوي آقاي ر،زمانيكه نماينده ويژه كميسيون حقوق بشر سازمان ملل متحد
  :ميلي و اكراه سخن خود را پس گرفت  اظهار نظر وزير كشور سؤال كرد، دولت ايران با حالت نسبتاً بيدرباره

 شده تحريف عباراتي است كه او بيان دارد كه جمالتي كه از زبان ايشان نقل مياظهار ... آقاي نوري 
كه دستشان را به خون يي گويد اگرچه خشونت را نبايد با خشونت پاسخ گفت، اما آنها ميوي . نموده

ند، ا هند و در اعمال تروريستي دست داشتا هند، مرتكب جنايات نامعقول شدا هگناه آلوده كرد افراد بي
  458.خودشان مواجه خواهند شدمان نوع با تروريسمي از ه باالخره يك روز

                                                            
  ).1993( 26-27. صص» كشور ترور: ايران« بشر پارلمان انگلستان، اريك ايوبري و رابرت ويلكينسون، گروه حقوق 456
 Chris Hedges, Isolation and [1372 تير 1، نيويورك تايمز، »انزوا و ناآرامي داخلي ايران را دچار مشكل كرده است«كريس هجز،  457

Internal Unrest Trouble Iran, THE NEW YORK TIMES.[  
، تهيه شده توسط نماينده ويژه كميسيون حقوق بشر، آقاي رينالدو »گزارش نهايي در باره وضعيت حقوق بشر در جمهوري اسالمي ايران« 458

، سند 273/1993 و تصميم شوراي اقتصادي اجتماعي 1371 اسفند 19، 62/1993گاليندوپل، به دنبال قطعنامه كميسيون حقوق بشر 
E/CN.4/1994/50 ،13 43. ، ص1372 بهمن.  
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دولت ايران حتي اظهار كرد كه نقدي توسط عواملي در داخل سازمان مجاهدين خلق كه ظاهراً با آنها بر سر 
اين پاسخ رسمي حتي . مسئله همكاري با دولت صدام حسين در عراق اختالف نظر داشته، به قتل رسيده است

مجاهدين خلق عمداً اين حمله را طوري تنظيم كرده است كه كرد كه شايد سازمان  ميرا نيز مطرح يي حدسها
  459.تضعيف نمايديي با كشورهاي اروپادولت ايران را مظنون جلوه داده و روابط ايران را 

   نادكتر رضا مظلوم. 4,9
شناسي دانشگاه   پروفسور سابق جرم460 دكتر رضا مظلومان،،1375 خرداد 6در روز 

 در رژيم شاه در وزارت آموزش و پرورش خدمت كرده بود، در تهران كه
دكتر . آپارتمان خويش در كرتي، حومه پاريس به ضرب گلوله به قتل رسيد

پيام «اهنامه دوممظلومان معاون رئيس گروه اپوزيسيون درفش كاوياني و سردبير 
ي  تا آنجا كه مركز اسناد حقوق بشر ايران مطلع است و461. بود»ما آزادگان

باشد كه در خارج از محدوده ايران و عراق به  ميآخرين عضو اپوزيسيون ايراني 
 پس از آنكه ،1361بر طبق نظر مقامات فرانسوي او در سال . قتل رسيده است

  462. مجبور به فرار از ايران گرديد»توسط رژيم خميني به مرگ محكوم شد«

قبلي به مالقات دكتر مظلومان  دو نفر بدون قرار ،1375 خرداد 6در روز بعد از ظهر 
 احمد جيحوني و مرد ديگري كه جيحوني او را :در منزلش در پاريس آمدند

 كه براي اولين بار سه سال قبل با 464 جيحوني يك تاجر ايراني ساكن بن بود463.برادرزاده خود معرفي نمود
 جلوه داده »يام ما آزادگانپ«اهنامه دومعنوان يك دگرانديش و مشترك  به مظلومان تماس گرفته و خود را

 پليس بعدها در ميان وسائل و لوازم 465.رفت مياز آن به بعد او سالي يك يا دو بار به ديدار دكتر مظلومان . بود

                                                            
 .همان 459
وي در سال .  موفق به اخذ درجه ليسانس در رشته ادبيات از دانشگاه تبريز شد1338 در مشهد به دنيا آمد و در سال 1314 دي 18مظلومان در  460

ايت در كشورهاي اسالمي، موضوع تحقيقات دكتراي او، ريشه هاي جن.  در پاريس فرانسه در رشته جرم شناسي درجه دكتري دريافت نمود1348
 به 1355، رياست بخش مالي وزارت فرهنگ ايران را عهده دار شد و در سال 1353وي در سال . مبناي كتابهاي مختلف او درباره اسالم است

زندگينامه وي . ماندعنوان معاون دكتر گنجي، وزير آموزش و پرورش، برگزيده  شد كه تا يك ماه قبل از وقوع انقالب اسالمي در اين مقام باقي 
. ، موجود استhtml.aryamanesheng/english/com.kaviyani-derafsh.www://httpدر پايگاه اطالعاتي درفش كاوياني، قابل دسترسي در 

مأمور امنيتي  «نگاه كنيد به. كرد در تبعيد دكتر مظلومان غالباً از نام مستعار كوروش آريامنش استفاده مي). 1386 فروردين 24: تاريخ دسترسي(
 Alleged Iranian Intelligence Officer Sentenced to[، 1380 تير 2، سرويس ايران پرس، » سال زندان محكوم شد17ايران در پاريس به 

ERVICESSRESS PRAN I,  Years in Paris17 [ قابل دسترسي در-press-iran://http
htm.23601_ntencedse_jayhooni/2001_jun/2001_articles/com.service) 1387 فروردين 12: تاريخ دسترسي.(  

خبرنگاران بدون مرز درخواست نموده است كه در محاكمه احمد جيحوني به عنوان يك طرف مدني «اطالعيه رسمي، خبرنگاران بدون مرز،  461
قابل ] RSF a Demandé à se Constituer Partie Civile dans le Procés d’Ahmad Jayhooni, RSF [1380 تير 1، »حضور يابد

حكم انتقال پرونده «؛ همچنين نگاه كنيد به )1387 فروردين 12: تاريخ دسترسي (full/view/content/en/org.ifex://http/13864دسترسي در 
  .5. ، ص462زيرنويس . ، رك»به دادگاه عالي

 1293 پ، شماره بايگاني 9615039023رستي ژان لويي بروگير، شماره ، دادگاه عالي به سرپ»حكم انتقال پرونده و مدارك به دادگاه عالي« 462
]Ordonnance de transmission du dossier st des pieces a conviction au procurer general] [حكم انتقال پرونده به «: از اين به بعد

گويد  ، كه مي25/8/1361، اطالعات، »سلطنت طلب را اعالم كرد 8دادستان انقالب ارتش اتهامات «همچنين نگاه كنيد به . 7ص ] »دادگاه عالي
  .شده و ايران را به طور غيرقانوني ترك نموده است مظلومان ضد اسالم و ضد قرآن و برعليه جمهوري اسالمي ايران بوده بنابراين بايد محاكمه مي

 .8. ، ص462زيرنويس . ، رك»حكم انتقال پرونده به دادگاه عالي« 463
 .Court Told Iranian Agent Killen Dr[ 1380 خرداد 30، سرويس ايران پرس، »اه گفت عامل ايراني دكتر مظلومان را كشتدادگ« 464

ERVICESSRESS PRAN I, Mazlouman[ قابل دسترسي در -press-iran://http
htm.20601_trial_jayhooni/2001_jun/2001_articles/com.service) 1384 تير 27: تاريخ دسترسي .(  

   .7. ، ص462زيرنويس . ، رك»حكم انتقال پرونده به دادگاه عالي« 465

 دكتر رضا مظلومان
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دست آورد كه در آنها جيحوني از امكان پيوستن به سازمان درفش  به از جيحونييي اه هدكتر مظلومان نام
   466.ن سخن گفته بودكاوياني و تالشش بر عليه رژيم ايرا

يك شاهد به نام خانم آن سوردو دبورگارد كه هنگام ورود اين دو مرد حضور داشت، بعداً اظهار داشت دكتر 
خانم .  زيرا اميدوار بود بتواند بر روي كارش تمركز كند467مظلومان از ورود سر زده آنها ناراحت شده بود،

شب در منزل دكتر مظلومان بمانند و او  توانند آن مييا دبورگارد گزارش كرد اين دو مرد درخواست كردند آ
خواهند  ساعت ديگر باز سپس جيحوني و فرد همراهش آنجا را ترك كرده و گفتند كه تا نيم. موافقت كرد

   469. خانم دبورگارد قبل از بازگشت آنها به آپارتمان خودش برگشت468.گشت

 دو گلوله از فاصله 470.وسيله خانم دبورگارد كشف شد به  جسد دكتر مظلومان، بعد از ظهر روز بعد1ساعت 
 دربارهخبر نمود و   خانم دبورگارد پليس را با471.ش و يك گلوله ديگر به سرش شليك شده بودا هنزديك به سين

نمود و سعي كرد به نقاش مخصوص يي او جيحوني را شناسا. مهمانان مقيم منزل دكتر مظلومان به آنان گفت
دست آمد بر آن  به  شواهدي كه از صحنه جنايت472. از چهره برادرزاده وي كمك نمايدپليس در تهيه طرحي

داللت دارد كه براي ورود به آپارتمان از زور استفاده نشده و اينكه دكتر مظلومان پيش از به قتل رسيدن، با 
  473.سيگار كشيده و مشروب نوشيده بودمهمانانش 

 شب 10كردند توصيف كردند كه حدود ساعت  ميمان طبقه زندگي همسايگاني كه در آپارتمانهاي مجاور در ه
وضوح صداي شليك سه تير را شنيد؛ دو تير  به يك نفر گفت كه او.  خرداد صداي شليك چند گلوله شنيدند6

 اشخاصي را ديگري گفت كه پس از صداي تير اندازي صداي پاي. پشت سر هم و سومي به فاصله چند ثانيه بعد
ا ه ه فرد سومي اظهار داشت پس از صداي شليك گلول474.كردند مي با عجله در راه پله حركت  كهشنيده است

 سفيد را ديده .و.ام.آورد يك بي مييكي از شاهدان به ياد . رفتند را شنيد ميسرعت راه  به صداي پاي دو نفر كه
 و ديگري نيز گزارش  شب آنجا را ترك كرد10كه در زيرزمين آپارتمان پارك شده بود و در حدود ساعت 

   475.دويده است ميداد كه مرد جواني را در حدود همان موقع ديده كه از آن ساختمان به بيرون 

                                                            
   .9. همان، ص 466
آمد تا پولي  توضيح جيحوني براي اينكه تمام راه را تا منزل مظلومان رانندگي كرده بدون اينكه ابتدا به وي اطالع داده باشد اين بود كه او مي 467

كرد كه موقع  و اينكه هر بار پيش از آن به مظلومان خبر داده بود كه قرار است بيايد، مظلومان كاري ميرا كه از مظلومان طلب داشت پس بگيرد 
 .12. همان، ص. آمدن او در خانه نباشد

   .8. همان، ص 468
  .34. همان، ص. جيحوني بعداً انكار كرد كه از وي خواسته شده بود شب را آنجا بماند. 3. همان، ص 469
   .8. ، ص462زيرنويس . ، رك»نده به دادگاه عاليحكم انتقال پرو« 470
 ,Thomas Sancton, Iran’s State of Terror [1375 آبان 20، تايم اروپا، »وضعيت تروريستي ايران«؛توماس سنكتون، 10. همان، ص 471

TIME EUROPE.[  
  .8-9. ، صص462زيرنويس . ، رك»حكم انتقال پرونده به دادگاه عالي« 472
دسترسي به داخل ساختمان غيرممكن بود ) 1: بازجويان متوجه شدند كه در صحنه جنايت. 14 و 10 و 2. ، صص462يرنويس ز. همان، رك 473

نام مظلومان بر روي زنگ اينتركام و يا در جلوي ) 2شدند؛  اي پشت سر هم كه به صورت الكترونيكي باز مي مگر پس از عبور از دو در شيشه
) 3كند مگر اينكه از قبل اطالع داشته باشد؛  توانسته است بداند كه وي در كدام آپارتمان زندگي مي نابراين قاتل نميآپارتمان نوشته نشده بود، ب

آزمايشها ) 5بقاياي سيگار در زيرسيگاري ها در سراسر آپارتمان پيدا شد؛ ) 4هيچگونه اثر استفاده از زور براي ورود به آپارتمان وجود نداشت؛ 
  .10 و 2-3. همان، صص. ومان مشروب الكلي نوشيده بودنشان داد كه مظل

  .4-5. همان، صص 474
سفيد را . و. ام.  ساله گفت كه يك ب13اي  ، يك دختر مدرسه19. ، ص462زيرنويس . ، رك»حكم انتقال پرونده به دادگاه عالي«به گفته  475

آورد كه خودروي سفيدي را  شاهد ديگري به ياد مي. رك شده بود پا10 يا 9:30ديده كه در قسمت پاركينگ زيرزمين آپارتمان، حدود ساعت 
اي را ديده   ساله بود گفت مرد جوان بيست و چند ساله12يك شاهد سوم كه دختري . كرده است  پاركينگ را ترك مي10ديده كه حدود ساعت 

   . است كه تقريباً در همان  زمان از ساختمان آپارتمان بيرون دويده است
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پليس آلمان نيز مطابق درخواست همتاي فرانسوي .  اين قتل آغاز نموددربارهپليس فرانسه فوراً تحقيقاتي را 
نمود  ميكه دست داشتنش در اين جنايت را انكار  بازداشت كرد و او در حالييي خود، جيحوني را براي بازجو

 به ،1375 خرداد 9 وي را در 476.اعتراف كرد كه در روز مورد بحث به ديدار دكتر مظلومان رفته بوده است
  477.مقامات فرانسه تحويل دادند

 رسد كه قصد جيحوني ايجاد روابط با رئيس سازمان درفش كاوياني، دكتر منوچهر گنجي بوده مينظر ه ب
 و پيشنهاد به در اختيار گذاشتن 479به دكتر گنجييي اه ه جيحوني در ابتدا تالش كرد با نوشتن نام478.است

 دكتر گنجي كه به نيت جيحوني 480.خدمات خود براي مبارزه با رژيم ايران، با دكتر گنجي دوست شود
 منابع وي ،1373 كه در سال دكتر گنجي به بازجويان پليس گفت. قرار داديي اعتنا مشكوك بود، او را مورد بي

درداخل  ايران به او گفته بودند كه همانطور كه خود گنجي هم گمان برده بود، جيحوني عامل وزارت اطالعات 
 مظنون بود كه جيحوني براي يك مقام وزارت اطالعات در سفارت ايران در بن اًدكتر گنجي شديد. ايران است

چ كه اي با هفته نامه فرانسوي پاريس ما ه كه دكتر گنجي آنرا در مصاحب اتهامي–كند  ميبه نام علي غالمي كار 
 وزارت كشور فرانسه اين اتهامات را تا آن اندازه جدي انگاشت كه 481. چاپ شد، علناً مطرح نمود1373در سال 

ه  براي وي حكم ممنوعيت ورود صادر كرد تا در آينده از ورود او ب،1373 آبان 11 در ،بر اساس گزارشها
  482.فرانسه جلوگيري شود

ظاهراً بدون هراس از اين ماجرا، جيحوني تمركز خود را متوجه دوست نزديك دكتر گنجي و فرد شماره دو 
 براي سه سال جيحوني تالش نمود تا با انجام خدماتي براي دفتر وي از قبيل تهيه 483.يعني دكتر مظلومان كرد

 عليرغم اخطارهاي دكتر گنجي و 484.ر خود را نزد او عزيز سازدگي تجهيزات الكترونيك مانند كامپيوتر و پيام
 دكتر مظلومان حتي 485.ديگران مبني بر خطرناك بودن جيحوني، دكتر مظلومان روابط خود را با وي حفظ نمود

                                                            
، »يك ايراني بازجويي و زنداني گرديد: تروريسم«؛ همچنين نگاه كنيد به 12. ، ص462زيرنويس . ، رك»تقال پرونده به دادگاه عاليحكم ان« 476

  ].Terrorisme: Un Iranien Mis en Examen et Incarcéré, REUTERS [1375 آبان 3رويتر، 
پس از قتل يك ناراضي ايراني در كرتي «همچنين نگاه كنيد به . 1375ان  آب20، تايم اروپا، »وضعيت تروريستي ايران«توماس سنكتون،  477
 Un ‘Temoin Important’ Interpelle en Allegmagne[ 1375 خرداد 11، لوموند، »در آلمان مورد بازجويي قرار گرفت» يك شاهد مهم«

Apres l’Assassinat D’un Opposant Iranian a Cretei, LE MONDE[.   
) 1371 اسفند 26(د به حكم قتل منوچهر گنجي كه به امضاي دادستان كل ايران، حجت االسالم موسوي تبريزي، رسيده است نگاه كني 478

  ].5پيوست [
گنجي بعضي از نامه ها و فاكسهاي جيحوني را در اختيار . 22-24 و 4-5. ، صص462زيرنويس . ، رك»حكم انتقال پرونده به دادگاه عالي« 479

بعضي از اين نامه ها به امضاي جيحوني رسيده بود و يك نامه توسط شخصي با نام مستعار پوريا فرستاده شده بود كه . ار دادپليس فرانسه قر
همچنين نگاه ). كه معلوم گرديد همان شماره تلفن فروشگاه ويديوي جيحوني در بن است(باشد   مي228 -36 -22 -09گفت شماره تلفنش  مي

   . دهد ، كه نسخه هاي فارسي اين نامه ها را نشان مي)1379منوچهر گنجي، منوچهر گنجي،  (574-583. صص،  »آتش نهفته«كنيد به 
اطالعاتي كه در رابطه با محاكمه مجتبي مشهدي براي قتل سيروس الهي به دست آمد نشان داد كه دكتر منوچهر گنجي در طول تمامي اين  480

ين منطقي است كه فرض كنيم رضا مظلومان، اگرچه خود نيز يك هدف بالقوه بود، اما مقصود اصلي بنابرا. مدت هدف اوليه رژيم ايرن بوده است
زيرنويس . ، رك»حكم انتقال پرونده به دادگاه عالي«. اين بود كه از او به عنوان راهي براي نزديك شدن به گنجي و از ميان بردن او استفاده شود

   .22. ، ص462
 Oliver Varin, C’est l’Homme le Plus [1373 مهر 14،پاريس مچ، »در فرانسه بيش از همه در خطر استمردي كه «اوليور وارن،  481

Menace de France, PARIS MATCH ّ .[»براي مثال ... خواهند با دكتر گنجي شخصاً مالقات كنند  شخصيتهاي مرموز بيشماري كماكان مي
انجام معامالتي با تهران ثروت هنگفتي به دست آورده، تا آنجا پيش رفت كه حاضر شد يك واسطه موفق به نام احمد جيحوني كه از طريق 

در . »شود خواهند مرا به دام بياندازند پيشنهاداتشان وسوسه انگيزتر مي هرچه بيشتر مي«گنجي گفت ... ثروتش را در اختيار اين مقاومت قرار دهد 
پشتيبان قرار دارد يعني سفارت جمهوري اسالمي ايران در بن و به ويژه دفتر علي غالمي مقام پشت تمام اين تالشهاي اغواگرانه هميشه همان يك 

 در پس قتلهاي صادق شرافكندي و سه تن 1371 شهريور 26اي كه به عنوان رابط ميان خواننده مقتول فرخزاد و شخصي كه در برلين در  بلندپايه
  .»ر داشت، تعيين شده بودمتحدان كردش در اطاق پشتي رستوران ميكونوس قرا

   .4. ، ص462زيرنويس . ، رك»حكم انتقال پرونده به دادگاه عالي« 482
   .9. ، صهمان 483
  .7. همان، ص 484
. ؛ دكتر گنجي اظهار داشت كه به مظلومان در باره جيحوني اخطار داده و نيز سرويس امنيتي فرانسه را درباره او آگاه ساخته است9. همان، ص 485

گفته بود مايل است افراد نزديك به ) كه توسط مظلومان به وي معرفي شده بود(ر دكتر مظلومان، ستار سليمي اظهار داشت جيحوني همچنين همكا
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از سرويس امنيتي فرانسه اخطار جدي در اين باره دريافت نمود اما به آنان پاسخ داد كه به جيحوني اعتماد كامل 
   486.رددا

 ،1380پرونده مظلومان بار ديگر توسط قاضي ژان لوئي بروگير مورد محاكمه قرار گرفت و جيحوني در خرداد 
شواهد ارائه شده در طول محاكمه، . كه در موارد تروريسم تخصص دارد محاكمه گرديديي در دادگاه ويژه جنا

 هم سرويس امنيتي فرانسه و هم اداره فدرال 487.دده ميخوبي نشان  به ارتباط جيحوني را با وزارت اطالعات ايران
محافظت از قانون اساسي آلمان تأئيد كردند كه جيحوني تماسش را با علي غالمي و وزارت اطالعات ايران از 

عالوه جيحوني نزد بازجويان اعتراف كرده بود كه او با سه تن اعضاء سفارت به  488. حفظ كرده است1371سال 
الياس ( كاردار امور كنسولي و فرهنگي، سيد بلبلي، دبير امور كنسولي، و علي اصولي ،خوانايران در بن، محمد ا

] تجاري[ورزيد كه اينها فقط تماسهاي كاري  مي، مأمور امنيتي، مالقات نموده است اما اصرار )مسعودي
 490.حوني پيدا نمودند بازجويان شماره تلفن خط مستقيم اصولي در سفارت را در ميان اوراق شخصي جي489.ندا هبود

دليل فعاليتهايش كه با  به كردند و نهايتاًيي عنوان جايگزين علي غالمي در بن شناسا به مقامات آلمان اصولي را
 يا شخص نامطلوب اعالم نموده و در مرداد persona non grataوضعيت ديپلماتيك وي مغايرت داشت، او را 

    491. از آلمان اخراج نمودند1374

سوابق موبايل جيحوني، . داد مير حال شواهد فيزيكي، جيحوني را در زمان قتل، در صحنه جنايت قرار نه به اما
گويند  ميدهد، و گزارش همسر و دخترش كه  مييك رسيد پمپ بنزين در آلمان كه زمان صدور آنرا نشان 

 كنند كه در زمان كشته شدن وي قبل از وقوع قتل به آلمان بازگشته بوده، همه و همه باعث شد بازجويان قبول
 DNAاز يي اه ه عالوه بر آن تحقيقات مربوط به صحنه جنايت نمون492.دكتر مظلومان وي در پاريس نبوده است
يك نمونه متعلق به خود . كه در صحنه جنايت افتاده بود، پيدا كرديي سه فرد مختلف را از روي ته سيگارها

با حذف تمامي افرادي كه ممكن بوده در طي روزهاي . نشدنديي اسادكتر مظلومان بود، اما دو نمونه ديگر شن
آخر پيش از حادثه، امكان داشت در منزل دكتر مظلومان سيگار كشيده باشند، پليس نتيجه گرفت كه اين 

DNA كدام از اين دو نمونه باقي مانده با   هيچ493.ندا همتعلق به افرادي است كه مرتكب قتل شدDNA جيحوني 
  494.نداشتهمخواني 

                                                                                                                                                                                 
سليمي سه روز در منزل جيحوني در بن ماند اما پس از آن يكي از دوستانش درباره . دكتر شاپور بختيار مانند دكتر منوچهر گنجي را مالقات نمايد

در حالي كه ممكن است اين فقط يك شايعه بوده باشد، . ه وي اخطار داده و گفت كه او مظنون به جاسوسي براي رژيم ايران استجيحوني ب
در . 5-6. نگاه كنيد به همان، صص. سليمي احساس كرد كه بايد دكتر مظلومان را در اين باره آگاه سازد، اما مظلومان به اين اخطار توجهي نكرد

آورد كه پس از مرگ دكتر مظلومان يكي از دوستانش در بن اظهار حيرت نمود كه  آموزگار، برادر زن دكتر مظلومان، به ياد ميحقيقت سيروس 
همان، . »هنگامي كه تمام ايرانيان مقيم بن از روابط اين شخص با دستگاه امنيتي ايران باخبر بودند«چگونه مظلومان به جيحوني اعتماد كرده بود 

 .28. ص
  .25 و 23. مان، صصه 486
 Alleged Iranian Intelligence Officer [1380 تير 2سرويس ايران پرس، »  سال زندان محكوم شد17مأمور امنيتي ايران در پاريس به « 487

ERVICESSRESS PRAN I,  Years in Paris17Sentenced to [ قابل دسترسي در ،-press-iran.www://http
htm.23601_sentence_jayhooni/2001_jun/2001_article/com.service) 1384 تير 27 :تاريخ دسترسي.( 

سرويس امنيتي فرانسه از مقامات آلمان خواسته بود تا در پرونده هايشان . 7. ، ص462زيرنويس . ، رك»حكم انتقال پرونده به دادگاه عالي« 488
 آلماني ها پاسخ دادند كه فردي به نام احمد جيحوني مقيم مكنهايم در 1372 اسفند 17در . درباره هر گونه اثري مربوط به جيحوني جستجو كنند

آنها همچنين دريافتند به جيحوني شك .  با يكي از اعضاء سرويس امنيتي ايران منصوب در سفارت ايران در بن در تماس بوده است1371سال 
    .»دهد رها را به اداره اطالعات و امنيت ايران تحويل مياز مخالفان ايراني نوار ويديو تهيه كرده و سپس اين نوا«برده شده كه 

  .25. ، ص462زيرنويس . ، رك»حكم انتقال پرونده به دادگاه عالي« 489
 .25. همان، ص 490
  .25. همان، ص 491
رده و  صبح منزلشان را ترك ك5هنگامي كه پليس از خانواده جيحوني بازجويي كرد، همسرش گفت  كه او ساعت . 15-18. همان، صص 492

 8:30دختر جيحوني گفت كه جيحوني به او حدود .  به خانه بازگشته است11:20 شب به او تلفن كرده، در حدود ساعت 8پس از اينكه ساعت 
  . 15. نگاه كنيد به همان، ص.  بازگشته باشد11:10تلفن كرده و بايد حدود 

 .13. همان، ص 493
  .13. همان، ص 494
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را به خانه دكتر مظلومان هدايت كرده اما خودش در زمان كشته ) يا قاتالن(دادگاه دريافت كه جيحوني قاتل 
همراه با ) يا قاتالن(زند كه احتماالً قاتل  ميدادگاه حدس . شدن دكتر مظلومان در آنجا حضور نداشته است

 جيحوني توانسته است هر گونه نگراني كه ممكن پس از آنكه. ندا هجيحوني به منزل دكتر مظلومان وارد شد
سپس به اندازه كافي ) يا قاتالن(قاتل . است دكتر مظلومان داشته باشد را زائل نمايد، آنجا را ترك گفته است

از محل وقوع جرم موجود باشد و بعد كار خود را  ]جيحوني[ند تا شواهد كافي براي نشان دادن غيبت ا هصبر كرد
  : نتيجتاً قضاوت دادگاه اين بود495.دنا هتمام كرد

دكتر رضا مظلومان كه توسط يك يا چند فرد ناشناس صورت گرفته، با  ... آگاهانه به قتل] جيحوني[
 به سازي و يا ارتكاب اين جنايت از طريق كمك رساندن يا معاونت جرم، و نيزدر تسهيل در آماده
 دربارهآوري اطالعات  ويژه با جمع به ين خشونت،يا صدور دستورالعمل براي ارتكاب ا راه انداختن و

، كمك ]كتر مظلومانبه منزل د[اين جنايت براي ورود ) يا مرتكبين(قرباني و اجازه دادن به مرتكب 
  496.نموده است

 جيحوني متمركز شد، يعني فردي كه پليس »برادرزاده«، بر روي )يا قاتالن( هويت واقعي قاتل دربارهسوء ظن 
داشت  ميهار  همراه خود اظدربارهجيحوني تنها نامي كه . كامل او نگرديديي  قادر به شناسافرانسه هرگز

 تير 1 جيحوني در 497. وي ندارددربارهگونه اطالعات شخصي ديگري  كرد كه هيچ مي بود و او ادعا »مظاهري«
ف جيحوني عليه  درخواست استينا498. سال حبس محكوم گرديد17عنوان شريك جرم در اين قتل به  به ،1380

  . به سمع دادگاه پژوهش پاريس رسيد و رد شد،1380 مرداد 31محكوميتش در روز 

اي اپوزيسيون ايراني مقيم پاريس ه هآميزي بود كه بر عليه چهر ترور دكتر مظلومان هشتمين حمله موفقيت
  :طور بيان كرد  را اينگونه عمليات گير موجزاً نتايج ماندني اينودر متن حكم صادره، قاضي بر. صورت گرفت

ك عمل تروريستي بود بدان معنا كه امنيت عمومي را هم در ي... بدون شك ] حمله به رضا مظلومان[
مورد اين شخص و هم در مورد ديگران شديداً مختل ساخت، و نيز چون اين حركت، محيط ترس و 

اي ديگر افراد كند، هر يك از اين جنايات خود يك حركت تهديدآميز بر ميارعاب ايجاد 
اين جنايت با توجه به شرايط مربوطه، در ايجاد يك جو وحشت در جامعه . گردد ميدگرانديش 

شان  ناراضيان ايراني سهيم بوده و افرادي را كه مايلند به مبارزات سياسي و يا حتي مبارزات فكري
توان گفت كه هر يك از  يميعني . سازد تا اقدامات شديد امنيتي برقرار نمايند ميادامه دهند مجبور 
كراتيك كه در آن محافظت از وخودي خود در يك جامعه دم به آميز يا تروريستي اين اعمال ارعاب

رود، بذر  ميهنوز يك اولويت اساسي به شمار  آزادي بيان در برقراري آرامش و امنيت عمومي،
  499.دهد ميثباتي كشت  بي

  
                                                            

 .37. همان، ص 495
 .39. ، ص462زيرنويس . ، رك»رونده به دادگاه عاليحكم انتقال پ« 496
   .21زيرنويس . ، رك»رابط تهران«، و 21-24. همان، صص 497
 مورد رسيدگي قرار 1380 تير 1جيحوني هم در طي دادرسي مدني و هم كيفري محكوم شناخته شد كه هر دو در دادگاه ويژه پاريس در  498

قتل آقاي رضا مظلومان، معاون وزير سابق شاه «نگاه كنيد به .  در دادگاه پژوهش پاريس رد شد1380 مرداد 31درخواست استيناف او در . گرفت
-Assassinat de M. Reza Mazlouman, Ex-Vice Ministre de Shah d’Iran, SOS [1375 خرداد 6اتانتس، -، ساس»ايران

TTENTATSA[ قابل دسترسي در ،fr=id_lan?asp.attentats-liste-justice/org.attentats-sos.www://http) فروردين 31: تاريخ دسترسي 
1385.(  

  .38. ، ص462زيرنويس . ، رك»حكم انتقال پرونده به دادگاه عالي« 499
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  نتيجه گيري.   5
وجود آمدند كه تمامي  به ريزي و نظم شماري بدون برنامه الب، سازمانهاي انقالبي بيدرسالهاي اوليه پس از انق

دادند و اين سازمانها در پاسخ به شعارهاي  مينها دستگاه اطالعاتي و امنيتي جمهوري اسالمي را تشكيل آ
رت اطالعات در تشكيل وزا .محتواي آن زمان، شروع به تعقيب دشمنان اين رژيم در خارج از كشور نمودند بي

 شده دولتي را به همراه آورد كه در آن مأموران امنيتي ايران و اهنگي از عمليات هما ه، با خود دور1362سال 
 كردند كه توسط كميته ميي عمل ا ه سپاه قدس همچون نوك سرنيز وسربازان نخبه سپاه پاسداران انقالب

يي اي اجراه هكل از بعضي از قدرتمندترين چهر ويژه كه يك سازمان خارج از كنترل مجلس و متشعمليات
  .رفت ميسياسي كشور بود، به پيكر مخالفان فرو 

 پس از قتل دكتر رضا ،1375رسد كه مقامات ايراني عمليات كشتار سياسي بين المللي خود را در سال  مينظر ه ب
 درباره.  ادامه يافت1378ار تا سال  البته به استثناي عراق كه در آن كشت–ند ا همظلومان، به حال تعليق درآورد

 زد، اما احتمال دارد كه موج فزاينده محكوميت هايي با توجه به قرائن و شواهد، حدس،توان ميعلت آن تنها 
 بختيار در فرانسه 1373 چنانچه يك نمونه آن در دادگاه –هم در دادگاههاي ملي  المللي هم در سازمان ملل و بين

االسالم علي  المللي صادره توسط آلمان براي وزير اطالعات و امنيت، حجت  بينذكر شد، و نيز حكم جلب
  . در آرام نمودن اين فعاليتها مؤثر بوده است– 1374فالحيان در اسفند 

دومين عامل سرنوشت ساز بدون شك جانشيني رئيس جمهور اكبر هاشمي رفسنجاني با محمد خاتمي 
در داخل جمهوري  كار طلب و محافظه كش قدرت ميان عوامل اصالحكشم.  بود1376طلب در ارديبهشت  اصالح

ظاهراً وزارت . اسالمي ايران، سبب شد توجه از فعاليتهاي اپوزيسيون در خارج از مرزهاي ايران منحرف گردد
اطالعات در عوض، توجه خود را به صداهاي اعتراض در داخل جمهوري اسالمي معطوف داشته و كشتار يك 

طور  به  معروف گرديده،»يا هقتلهاي زنجير« كه به 1370نديشان روشنفكر در اواخر دهه سري از دگرا
    500.االسالم فالحيان و معاون متوفي او سعيد امامي نسبت داده شده است ي به حجتا هگسترد

م ي ديگر كه در يك گزارش مشابه به ناا ه موردي كه در اين گزارش بدانها پرداخته شد و نيز ماجراي حمل9
 اين عمليات را كه مستقيماً توسط سران اهنگيقتل در ميكونوس مستند گرديده است، چگونگي گستره و هم

مريكاي شمالي صورت آاي آسيا، اروپا و ه هشان در سراسر قار جمهوري اسالمي ايران بر عليه مخالفان سياسي
قربانياني از تمام جنبشهاي كامالً متفاوت و يم كه شامل ا هما مستندترين موارد را برگزيد. دهد ميگرفته، را نشان 

 سلطنت طلباني چون شهريار شفيق و ارتشبد غالمعلي اويسي، –گرديده است  مياپوزيسيون  ناسازگار
گرا  و دكتر سيروس الهي، ناراضيان اسالميي طلبان سكوالر مانند دكتر شاپور بختيار، علي اكبر طباطبا اصالح

د حسين نقدي، و فعال حقوق اقليتها مانند دكتر عبدالرحمن قاسملو و دكتر همچون دكتر كاظم رجوي و محم
 مورد ديگر را نقل كنيم، مانند 162از يي توانستيم درست به همان راحتي مثالها مي ما 501.محمد صادق شرافكندي

يه اعتراف  در تلويزيون ترك،1374ربودن، شكنجه، و سپس قتل عباس قليزاده در استانبول كه قاتالنش در سال 
 قتل دكتر عبدالرحمن برومند كه در فروردين 502ند،ا هكرد مينمودند بر اساس دستورات صادره از تهران عمل 

                                                            
 Fatal Writ: An Account of Murder[» شرح كشتارها و الپوشاني ها: فرمان كشنده«اريك ايوبري،  گروه حقوق بشر پارلمان انگلستان، 500

and Cover Up) [2000.(  
 .18زيرنويس . ، رك»قتل در ميكونوس: مركز اسناد حقوق بشر ايران«نگاه كنيد به  501
  ).2002 (203. ص» از وزارت شاه تا رهبري مقاومت: سرپيچي از انقالب ايران «منوچهر گنجي، 502
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 در ،1372 و يا تيراندازي به محمد حسن ارباب كه در خرداد 503ضرب چاقو به قتل رسيد، به  در پاريس1370
  504.ضرب گلوله از پاي درآمد به كراچي

وزير : ندا هكند كه بيش از ديگران مستقيماً مسئول اجراي اين عمليات بود ميا ذكر ريي گزارش ما هويت آنها
و ) 1368-1376( فالحيان  علياالسالم و حجت) 1363-1368(شهري  االسالم محمد محمدي ري اطالعات حجت

 قدس سرتيپ نام فرمانده فعلي مديران امنيتي سپاه. رئيس سابق سپاه پاسداران سردار سرلشكر يحيي رحيم صفوي
ويژه  به  در قتل دكتر قاسملو داشت،1368علت نقشي كه شخصاً در سال  به پاسدار محمد جعفر صحرارودي نيز

  .شايان ذكر است

علت داشتن نقش عمده و اصلي در صدور احكام اين  به اي ارشد مذهبي و سياسي كهه هبرخي ديگر از چهر
ي، ا هاهللا خامن اهللا خميني، آيت ا توجه مخصوص شده، آيتقتلهاي سياسي و تسهيل آن در اين گزارش به آنه

 تحت وزارت امور خارجه. اهللا صادق خلخالي هستند رئيس جمهور سابق علي اكبر هاشمي رفسنجاني و آيت
كرد و وزير   علي اكبر واليتي نيز براي تيمهاي قتل، مدارك و حمايتهاي تداركاتي در محل تهيه ميصدارت

طور موثقي با دو مورد از قتلهاي مذكور در اين گزارش مرتبط دانسته شده  به د غرضي هم محم،مخابرات سابق
  .است

ترين   اتفاق افتادند بعضي از اساسي1375 و 1358كه در بين سالهاي يي بايد گفت قتلهايي در يك تحليل نها
شكيالت سياسي و مذهبي ايران اين قتلها در باالترين سطوح ت. المللي حقوق بشر را نقض نمودند اصول قانون بين

توسط مأموران ارشد رژيم كه بسياري از آنها تا به امروز از نفوذ برخوردار هستند، طرح، اجرا و هماهنگ 
  :دادگاه پرونده ميكونوس، گفتيي همانطور كه قاضي فريتهف كوبسك در آلمان در جلسه نها. گرديده است

ها قتلهاي برون مرزي را تأئيد نموده و قاتالن را محترم سازد كه حاكمان ايران نه تن ميشواهد آشكار 
دالئل سياسي،  به دهند، بلكه آنها خودشان اين نوع قتلها را بر عليه مردمي كه صرفاً ميداشته پاداش 

شان را   سياسيبه منظور حفظ قدرتشان آنها حاضرند مخالفان. نمايند ميشوند، را طرح  مينامطلوب 
  505.سربه نيست نمايند

را دستور دادند، راه انداختند، مرتكب گرديدند، كمك و يي كه در درون دولت ايران اين قتلهاي فراقضا فراديا
توان، و بايد  در آن داشتند را مييي سزا به همدستي نمودند، يا اينكه در اين باره با يكديگر هم قصد بوده و سهم

  . براي جنايتهايشان مسئول شناختي فردبه صورت

  
  
  
  

                                                            
سترسي در شهادت الدن، دختر دكتر برومند، در برابر انجمن حقوق بشر كنگره اياالت متحده، قابل د 503

htm.tstmny/namir/uk.co.netlink.users.impact://http )1387 اسفند 11: تاريخ دسترسي.( 
 .)1993( 25 .ص »كشور ترور: ايران«گروه حقوق بشر پارلمان انگلستان، اريك ايوبري و رابرت ويلكينسون،  504
 Urteil des Kammergerichts Berlin [1376 فروردين 21حكم دادگاه عالي برلين، (، ]Mykonos Urteil[ »حكم دادگاه ميكونوس« 505

)19/93 (2/93 StE 2) 1(, OLGSt Berlin, 1997April . 10vom ([قابل دسترسي در22-23. ، صص ، 
pdf.93-19_StE_1/Strafsenate/entscheidungen/de.kammergericht.www://http) 1386 تير 1: تاريخ دسترسي.( 
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  ناسيروش ش
صورت پوشيده و مخفيانه انجام دهند، در عمليات  به  است كه فعاليتهايشان را آنگونهطبيعت دستگاههاي امنيتي

وزارت اطالعات . شان با فريب و تزوير عمل كنند، و از طريق سازمانها و كارگزاران مخفي كار كنند روزمره
 اتوان ب مي كمتر  اين وزارتشكيالت حاكم بر عمليات سازماندهي تربارهد. ايران نيز از اين قاعده مستثني نيست

بيشتر تفسيرها و گزارشهاي . ارتباط با همان چارچوب اصلي مقررات وضع شده طعيت سخن گفت مگر دراق
.  فعاليتهاي اين وزارتخانه، منسوب به منابع گمنام و يا بر پايه گمان بر اساس شواهد و قرائن استدربارهعمومي 

و تنها  مركز اسناد حقوق بشر ايران سعي نموده است كه اين حدس و گمان را به حداقل برسانددر اين گزارش، 
  .به منابعي تكيه كند كه حاضرند پاي گفته خود بايستند

  :دست آورده است به مركز اسناد حقوق بشر ايران اطالعات گرد آمده در اين گزارش را از بررسي منابع زير

است كه توسط حقوقدانان اين مركز از يي اه ه شامل شهادتنامكه. شهادت قربانيان و شهود •
  .ايشان اخذ گرديده استه هبازماندگان سوء قصدهاي تروريستي و اعضاء خانواد

شمار  به اين مركز با چند تن از افراد رژيم كه سابقاً خودي. شهادت افراد خودي سابق رژيم •
ند، مصاحبه نموده ا هخفي و غيرقانوني ايران بود دستگاههاي مدربارهند و داراي اطالعاتي ا هرفت مي

  .است

اي عمومي مقامات دولتي، مدارك دادگاه، گزارشهاي رسمي ه هكه شامل بياني. مدارك دولتي •
 مانند كميسيون حقوق بشر سازمان ملل متحد و گروه حقوق بشر پارلمان بريتانيا، ييسازمانها

  .ي ايران و اسناد حقوقي منتشر شدهاي انتشاريافته توسط سازمانهاي دولته هبياني

اي عمومي است ه هكه شامل گزارشها و اطالعي. مدارك منتشر شده توسط سازمانهاي غير دولتي •
  . چون عفو بين الملل و خبرنگاران بدون مرز نوشته شدهييكه توسط سازمانها

هاي انتشار اي سياسي و گزارشه هكه شامل زندگي نام. كتب و مقاالت نگاشته شده توسط اشخاص •
  .ندا هيافته ايست از آنچه بازماندگان و شاهدان عيني اين حوادث توصيف نمود

 هدف قرار دادن دربارهاين مركز به منظور تهيه اسناد و مدارك و گواهي شهود . احزاب سياسي •
  .اعضاء سازمانهاي سياسي، با اين سازمانها تماس گرفته است

 عمليات ترور مخالفان دربارهدانشمندان علوم سياسي شماري از مورخان و . مقاالت دانشگاهي •
  .ندا هسياسي جمهوري اسالمي، مطالبي نگاشت

اي داخلي ايران منتشر شده و نيز ه هكه شامل مقاالتي است كه در روزنام. اه هگزارش هاي رسان •
  . كه حوادث مذكور در اين گزارش در آنها وقوع يافتهييي خارجي در كشورهاا همنابع رسان

 براي كمكهاي بسيار  آمريكاويژه مايل است از كتابخانه كنگره به ركز اسناد حقوق بشر ايرانم •
  .ند، سپاسگزاري نمايدا هارزشمندي كه در تحقيقات مربوط به اين پروژه انجام داد

 ه رااما غالباً در منابع غربي اين وزارتخان. يما هنام بردبا همين اسم ما در اين گزارش از وزارت اطالعات 
Ministry of Intelligence and Security] نامند كه گاه به  مي] تيعني وزارت اطالعات و امني
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هرگاه از اين منابع نقل قول شده است، عيناً آنچه گفته شده آمده . شود مينوشته ) واواك ( VEVAKاختصار
  .است

 ديگر احزاب دست اندر كار ارجاع و در مواردي كه اين گزارش به اطالعات تهيه شده توسط عوامل دولتي و يا
كند، منابع اين اطالعات با ذكر ارزيابي و صحت و سقم هر منبع به طور اختصاصي بيان شده  مييا به آنها استناد 

كار رفته در تهيه اين گزارش را مورد بازبيني  به مركز اسناد حقوق بشر ايران در نهايت دقت تمامي منابع. است
 .تبار و دقت آنها يقين كامل حاصل نمايدقرار داده تا از اع
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 راني اي اسالمي ترور دولت جمهوري جهاناتي كه توسط عملي از كسانيخي تاربي منظوم به ترتستيل -1پيوست 
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1پيوست   

 ي ترور دولت جمهوري جهاناتي كه توسط عملي از كسانيخي تاربي منظوم به ترتستيل
   شده توسط مركز اسناد حقوق بشري جمع آور- كشته شدندراني اياسالم

 



  

  
  
  
  



    راني اي اسالمي ترور دولت جمهوري جهاناتي عملفهرست زماني قربانيان
قرار پشتيباني مورد  و يا شده كه در خارج از مرزهاي ايران توسط جمهوري اسالمي ايران انجام  ذيلفهرست ترورهاي سياسي

قابل »  در دفاع از حقوق بشريدبوداي: ديام« :، توسط مركز اسناد حقوق بشر ايران از منابع ذيل جمع آوري گرديده استگرفته
 الملل؛ گروه حقوق بشر پارلمان نيسازمان عفو ب ؛php.search-memorial/english/org.abfiran.www://http در يدسترس

از : راني از انقالب ايچيسرپ «،ي؛ منوچهر گنج)1993 (42. ص» شور ترورك: رانيا «نسون،يلكي و رابرت ويوبري اكيانگلستان، ار
 DEFYING THE IRANIAN REVOLUTION: FROM A MINISTER TO THE SHAH [)2002 (» مقاومتيوزارت شاه تا رهبر

TO LEADER OF RESISTANCE] ايرانملي  گزارش نهضت مقاومت؛ ) NAMIR( درباره تروريسم  برون مرزي جمهوري 
قابل  )FDI( و بنياد دمكراسي ايران ؛»ايران ترور«؛ بانك اطالعات )PDKI ( حزب دمكرات كردستان ايران؛اسالمي ايران
كه در  اين فهرست تنها حاوي نام افراديست –هدف از تهيه اين فهرست فراگير بودن آن نيست . org.Iran.wwwدسترسي در 

  . در فهرست زير، از نام اختصاري التين بعضي منابع استفاده شده است.  موثق ذكر گرديده اندمنابع
  
  

  منبع خبر  شرح وقايع مربوط به ترور  محل  وابستگي سياسي  نام مقتول  تاريخ  
1 
 
  

پاريس،   سلطنت طلب  شهريار شفيق  16/09/1358
  فرانسه

براي ( خواهرزاده شاه سابق
رش  بيشتر به اصل گزاجزئيات

  )مراجعه نمائيد

NAMIR،»  ايران
 »ترور

پاريس،     ژان ميشل جم  27/04/1359  2
  فرانسه

 جريانافسر پليس فرانسوي كه در 
سوء قصد نافرجام به جان شاپور 

 جزئياتبراي (بختيار، به قتل رسيد 
بيشتر به اصل گزارش مراجعه 

  )نمائيد

 ،NAMIR اميد،
FDI 

، پاريس    ايوان اشتاين  27/04/1359  3
  فرانسه

در جريان سوء قصد نافرجام به 
جان شاپور بختيار، به قتل رسيد؛ 
وي همسايه نخست وزير اسبق 

براي جزئيات بيشتر به (ايران بود 
 )اصل گزارش مراجعه نمائيد

، NAMIR اميد،
FDI  

علي اكبر   31/04/1359  4
  طباطبائي

بنياد آزادي 
  ايران

دا، زبت
  مريكاآ

ديپلمات سابق رژيم شاه و 
، در بنيانگذار بنياد آزادي ايران

خانه اش به ضرب گلوله از پاي 
براي جزئيات بيشتر به (درآمد 

  )اصل گزارش مراجعه نمائيد

  »ايران ترور«

سازمان فدائيان   شاهرخ ميثاقي  24/10/1360  5
  خلق ايران

مانيل، 
  فيليپين

توسط اعضاء فعال حزب اهللا و در 
  طي يك تظاهرات به قتل رسيد

NAMIR،»  ايران
  »ترور

سازمان فدائيان   شهرام ميراني  18/03/1361  6
  خلق ايران

توسط اعضاء فعال حزب اهللا و در   هند
  طي يك تظاهرات به قتل رسيد

NAMIR،»  ايران
  »ترور

سازمان مجاهدين   رااحمد ذواالنو  14/06/1361  7
  خلق ايران

كراچي، 
  پاكستان

 مورد حمله قرار 07/06/1371در 
عمل جراحي در گرفت، پس از 

  دانمارك درگذشت

NAMIR،»  ايران
  »ترور

توسط اعضاء فعال حزب اهللا و در   هند  سازمان پيكار  عبداالمير رهدار  19/06/1361  8
  طي يك تظاهرات به قتل رسيد

NAMIR،»  ايران
  »ترور

 رحيمي اسفنديار  19/11/1361  9
  طاقانكي

سازمان مجاهدين 
  خلق ايران

مانيل، 
  فيليپين

ايران  «،NAMIR  ت چاقو  به قتل رسيدبا ضربا
  »ترور

غالمعلي ارتشبد   18/11/1362  10
  اويسي

پاريس،   سلطنت طلب
  فرانسه

فرماندار نظامي سابق تهران كه 
مسئوليت اداره راديو صداي آزاد 
ايران را بر عهده داشت؛ در كنار 

NAMIR  



برادرش به ضرب گلوله به قتل 
براي اطالعات بيشتر به (رسيد 

  )راجعه نمائيداصل گزارش م
غالمحسين   18/11/1362  11

  اويسي
پاريس،   

  فرانسه
در كنار برادرش به ضرب گلوله 

براي اطالعات بيشتر (به قتل رسيد 
  )به اصل گزارش مراجعه نمائيد

NAMIR  

هادي سرهنگ   02/10/1364  12
  عزيزمرادي 

نهضت ملي 
  مقاومت ايران

استانبول، 
  تركيه

لي عضو هيئت اجرائي نهضت م
  مقاومت ايران  بود

NAMIR،»  ايران
  »ترور

وين،   سازمان طوفان  حميدرضا چيتگر  04/1366  13
  اطريش

در ارديبهشت ماه ناپديد گرديد، 
جسدش در تير ماه پيدا شد؛ به 

  ضرب گلوله از پاي درآمده بود

NAMIR  

سازمان مجاهدين   فرامرز آقائي  17/04/1366  14
  خلق ايران

كراچي، 
  پاكستان

نه متعلق به پناهندگان در  خا13
كراچي و كوته مورد حمالت قرار 

 نفر كشته و 2در نتيجه و گرفت 
 نفر در 9دند؛ ش تن مجروح 33

 ارتباط با اين حمالت در مرز ايران
 پليس وپاكستان دستگير شدند  -

 اعضاء سپاه پاسداران ازآنها را 
  انقالب اسالمي شناسائي كرد

NAMIR،»  ايران
  »ترور

  عليرضا   17/04/1366  15
حسن پور 
  شريف زاده

سازمان مجاهدين 
  خلق ايران

كراچي، 
  پاكستان

 خانه متعلق به پناهندگان در 13
كراچي و كوته مورد حمالت قرار 

 نفر كشته و 2در نتيجه و گرفت 
 نفر در 9دند؛ ش تن مجروح 33

 ارتباط با اين حمالت در مرز ايران
 پليس وپاكستان دستگير شدند  -

 اعضاء سپاه پاسداران ازرا آنها 
  انقالب اسالمي شناسائي كرد

NAMIR،»  ايران
  »ترور

محمد حسن   03/05/1366  16
  منصوري

مخالف رژيم 
اسالمي، بدون 

  وابستگي سياسي

استانبول، 
  تركيه

در منزلش به ضرب گلوله از پاي 
درآمد؛ بررسي هاي پرتاب شناسي 

همان اسلحه از دهد كه  مينشان 
دي عزيز مرادي هم براي قتل ها

به باال رجوع (ه است شداستفاده 
  )شود

NAMIR،»  ايران
   FDI، »ترور

احمد مرادي   19/06/1366  17
  طالبي

مخالف رژيم 
اسالمي، بدون 

  وابستگي سياسي

افسر نيروي هوائي كه خلبان  ژنو، سوئيس
شخصي علي اكبر رفسنجاني بود و 
ايران را به منظور اعتراض بر عليه 

گفت؛ در خيابان رژيم ترك 
توسط دو مرد به ضرب گلوله از 

  پاي درآمد

NAMIR،»   ايران
  FDI، »ترور

محمد علي   11/07/1366  18
  توكلي نوابي

ومبلي،   سلطنت طلب
  بريتانيا

در خانه اش و در كنار جوانترين 
پسرش ، نورالدين به ضرب گلوله 
از پاي درآمد؛ سپاه پاسداران 

ه بانقالب مسئوليت اين حمله را 
  عهده گرفت

NAMIR،»  ايران
  »ترور



نورالدين توكلي   11/07/1366  19
  نوابي

ومبلي،   
  بريتانيا

در خانه اش و در كنار پدرش، 
محمد علي به ضرب گلوله از پاي 
درآمد؛ سپاه پاسداران انقالب 

عهده ه مسئوليت اين حمله را ب
  گرفت

NAMIR،»  ايران
  »ترور

 رژيم مخالف  بهروز باقري  18/07/1366  20
اسالمي، بدون 

  وابستگي سياسي

پاريس، 
  فرانسه

پسر سرلشگر امير بهمن باقري، 
، در سلطنتيفرمانده نيروي هوائي 

اثر حمله به فروشگاهش با بمب 
  زا به قتل رسيد آتش

  »ايران ترور«

پناهنده گمنام   09/08/1366  21
  ايراني

كوته ،   
  پاكستان

در اثر بمبي كه در يك هتل كار 
ده بود به قتل رسيد، گذاشته ش

پليس پاكستان سپاه پاسداران 
  داند ميرا مسئول اين حمله انقالب 

FDI، »ايران ترور«

مخالف رژيم   جواد حائري  10/09/1366  22
  اسالمي، 

استانبول، 
  تركيه

  »ايران ترور«  با ضربات چاقو به قتل رسيد

پناهنده گمنام   09/1367  23
  ايراني

كراچي،   
  پاكستان

روي ه  مردان مسلح بهنگاميكه
پناهندگاني كه در مقابل اداره 
مركزي كميسرياي عالي سازمان 
ملل در امور پناهندگان جمع شده 

  به قتل رسيدآتش گشودند، بودند، 

كشور : ايران«
  »ترور

  عطاءاهللا  14/03/1368  24
  باي احمدي

  )سرهنگ(

سازمان درفش 
  كاوياني

دوبي، 
امارات 

  متحده عربي

 دوبي براي مالقات پس از ورود به
و مذاكره با يك رابط ساكن ايران 
به منظور آزادسازي چند زنداني 
سازمان درفش كاوياني بوسيله 
رژيم تهران، در اطاق هتلش به 

  ضرب گلوله از پاي درآمد 

سرپيچي از انقالب «
  »ايران

عبدالرحمن   22/04/1368  25
  قاسملو

حزب دمكرات 
  كردستان ايران

وين ، 
  اطريش

ي انجام مذاكرات با در ط
نمايندگان جمهوري اسالمي ايران 

براي جزئيات بيشتر  (به قتل رسيد
  )به اصل گزارش مراجعه نمائيد

كشور : ايران«
  »ترور

حزب دمكرات   عبداهللا قادري  22/04/1368  26
  كردستان ايران

وين ، 
  اطريش

در طي انجام مذاكرات با 
نمايندگان جمهوري اسالمي ايران 

براي جزئيات بيشتر (د به قتل رسي
  )به اصل گزارش مراجعه نمائيد

كشور : ايران«
  »ترور

حزب دمكرات   فاضل رسول  22/04/1368  27
  كردستان ايران

وين ، 
  اطريش

در طي انجام مذاكرات با 
نمايندگان جمهوري اسالمي ايران 

براي جزئيات بيشتر (به قتل رسيد 
  )به اصل گزارش مراجعه نمائيد

كشور : ايران«
  »ترور

  NAMIR  جزئيات بيشتري در دست نيست  قبرس  كومله  غالم كشاورز  05/1368  28
الرناكا،   كومله  بهمن جوادي  04/06/1368  29

  قبرس
عضو كميته مركزي حزب 

و چريكهاي كرد كمونيست ايران 
 بود؛ توسط دو مرد جوان كومله

 مسلح به اسلحه داراي صداخفه كن
 به ضرب گلوله به قتل رسيد،
يوسف رشيدزاده، برادر همسرش 

  نيز در اين حمله مصدوم گرديد

كشور : ايران«
  »ترور



 در كوملهدر اداره مركزي حزب   عراق  ملهوك  صادق كمانگر  13/06/1368  30
  عراق به قتل رسيد

NAMIR ،» ايران
   »ترور

كراچي،     حسين كشاورز  23/06/1368  31
  پاكستان

هنگاميكه در نزديكي دفتر 
الي سازمان ملل در كميسرياي ع

امور پناهندگان در حال 
موتورسواري بود توسط شليك 
گلوله فردي كه در كمين نشسته 
بود به قتل رسيد؛ اين دومين حمله 
مهلكي بود كه در خارج از دفتر 
كميسرياي عالي سازمان ملل در 
امور پناهندگان در كراچي به يك 

   صورت گرفتپناهنده 

كشور : ايران«
  »ترور

تفتان،   سلطنت طلب  حاج بلوچ خان  27/11/1368  32
  پاكستان

توسط يك كماندوي تروريست 
  به قتل رسيد

NAMIR،»  ايران
  »ترور

سازمان مجاهدين   كاظم رجوي  04/02/1369  33
  خلق ايران

كاپت، 
  سوئيس

نماينده سازمان مجاهدين خلق 
براي جزئيات (ايران در سوئيس 

بيشتر به اصل گزارش مراجعه 
  )نمائيد

NAMIR  

) احمد(علي   24/04/1369  34
  كاشف پور

حزب دمكرات 
  كردستان ايران

ايران  «،NAMIR  ربوده و سپس به قتل رسيد  تركيه
  FDI،»ترور

حزب دمكرات   عفت قاضي  15/06/1369  35
  كردستان ايران

توسط يك بمب پستي كه به   سوئد
منظور كشتن شوهرش محمد 
 قاضي ارسال شده بود، به قتل رسيد

NAMIR،»  ايران
  »ترور

يك پناهنده سياسي بود كه با وارد   تركيه    غالمرضا نخعي  09/07/1369  36
  آمدن ضربه به سرش به قتل رسيد

  »ايران ترور«

سازمان درفش   سيروس الهي  01/08/1369  37
  كاوياني

پاريس، 
  فرانسه

به ضرب گلوله از پاي درآمد 
براي جزئيات بيشتر به اصل (

  )ئيدگزارش مراجعه نما

NAMIR،»  ايران
  »ترور

ايران «، PDKI  جزئيات بيشتري در دست نيست  رانيه، عراق  خه بات  خالد سقزي   1369  38
  »بولتين

  »ايران ترور«  جزئيات بيشتري در دست نيست  عراق  خه بات  خالد حسين پور  11/10/1369  39
در اثر انفجار بمب در اداره   عراق  ملهوك  پيشمرگ گمنام  11/10/1369  40

  مله از پاي درآمدومركزي ك
  »ايران ترور«

حزب دمكرات   احد آقا  11/10/1369  41
  كردستان ايران

سليمانيه، 
  عراق

در خيابان به ضرب گلوله به قتل 
  رسيد

،  »ايران ترور«
NAMIR  

عبدالرحمن   29/01/1370  42
  برومند

نهضت ملي 
  مقاومت ايران

پاريس، 
  فرانسه

مؤسس و عضو نهضت ملي 
و رئيس هيئت ن مقاومت ايرا

اجرائي اين نهضت، با ضربات 
  چاقو به قتل رسيد

كشور : ايران«
  »ترور

هيتوشي    04/1370  43
  ايگاراشي

كتاب آيات شيطاني نوشته سلمان  توكيو، ژاپن  
با ضربات . رشدي را ترجمه كرد

  چاقو به قتل رسيد

NAMIR،»  ايران
  »ترور

نهضت ملي   شاپور بختيار  15/05/1370  44
  ت ايرانمقاوم

سورن، 
  فرانسه

نخست وزير اسبق ايران و رهبر و 
مؤسس نهضت ملي مقاومت ايران 

براي جزئيات بيشتر به اصل (
  )گزارش مراجعه نمائيد

NAMIR،»  ايران
  »ترور



نهضت ملي   سروش كتيبه  15/05/1370  45
  مقاومت ايران

سورن، 
  فرانسه

براي جزئيات (معاون شاپور بختيار 
ش مراجعه بيشتر به اصل گزار

  )نمائيد

NAMIR،»  ايران
  »ترور

پاريس،     جواد مهراني  16/05/1370  46
  فرانسه

  FDI  معامله كننده اسلحه

حزب دمكرات   سعيد يزدان پناه  28/06/1370  47
  كردستان ايران

ايران  «،NAMIR  جزئيات بيشتري در دست نيست  عراق
  »ترور

حزب دمكرات   مامائي جليل  07/08/1370  48
  ن ايرانكردستا

 -اندرزي
  بولي، عراق

در اثر انفجار بمب در يك 
  اتوبوس به قتل رسيد

، »ايران ترور«
PDKI  

حزب دمكرات   حسن عليپور  07/08/1370  49
  كردستان ايران

 -اندرزي
  بولي، عراق

در اثر انفجار بمب در يك 
  اتوبوس به قتل رسيد

، »ايران ترور«
PDKI  

50  07/.08/
1370   

ب دمكرات حز  مال رسول قادري
  كردستان ايران

 -اندرزي
  بولي، عراق

در اثر انفجار بمب در يك 
  اتوبوس به قتل رسيد

، »ايران ترور«
PDKI  

حزب دمكرات   محمد مهرباني  1371  51
  كردستان ايران

ايران «، PDKI  جزئيات بيشتري در دست نيست باركه، عراق
  »بولتين

نيوجرسي،     ناره رفيع زاده  06/01/1371  52
  امريكا

همسر و خواهر زن عوامل 
  اطالعاتي شاه سابق

  »ايران ترور«

سيف اهللا   11/02/1371  53
  سيمانپور

  »ايران ترور«  به ضرب گلوله از پاي درآمد  عراق  

حزب دمكرات   شاپور فيروزي  10/03/1371  54
  كردستان ايران

  NAMIR  به ضرب گلوله از پاي درآمد  عراق

كامران منصور   13/03/1371  55
  مقدم

اتحاديه 
كمونيستهاي 

 )سربداران(ايران 

سليمانيه، 
  عراق

ايران  «،NAMIR  به ضرب گلوله از پاي درآمد
  »ترور

علي اكبر قرباني   14/03/1371  56
آقا منصور (

  )اميني

سازمان مجاهدين 
  خلق ايران

 1371تندروهاي تركيه در بهمن   تركيه
اعتراف كردند كه از طرف 

را جمهوري اسالمي ايران قرباني 
  ربوده شكنجه كرده و كشته اند

NAMIR،»  ايران
  FDI، »ترور

حزب دمكرات   هادي محمودي  16/04/1371  57
  كردستان ايران

 در سموممپس از صرف غذاي   عراق
حزب دمكرات اداره مركزي 

 02/04/1371كردستان ايران در 
  سرو شد وفات يافت

  »ايران ترور«

حزب دمكرات   ديفخرالدين مرا  21/04/1371  58
  كردستان ايران

 در اداره سموممپس از صرف   عراق
حزب دمكرات كردستان مركزي 

 سرو شد 02/04/1371ايران در 
  وفات يافت

  »ايران ترور«

حزب دمكرات   علي نانوره  27/04/1371  59
  كردستان ايران

 در ومسممپس از صرف غذاي   عراق
دمكرات حزب اداره مركزي 

 02/04/1371كردستان ايران در 
  سرو شد وفات يافت

  »ايران ترور«

سازمان درفش   فريدون فرخزاد  18/05/1371  60
  كاوياني

كه به دليل توهين به  اي خواننده  بن، آلمان
جمهوري اسالمي ايران در 
 شوهايش تهديد به مرگ شده بود؛

  با ضربات چاقو به قتل رسيد

NAMIR،»  ايران
  »ترور



حزب دمكرات   فتاح عبدلي  26/06/1371  61
  كردستان ايران

برلين، 
  آلمان

طي يك مالقات در رستوراني در 
برلين با شليك گلوله به قتل رسيد 

براي جزئيات بيشتر به گزارش (
قتل «مركز اسناد حقوق بشر ايران 

  )دشومراجعه » در ميكونوس

NAMIR  

دمكرات حزب   همايون اردالن  26/06/1371  62
  كردستان ايران

برلين، 
  آلمان

طي يك مالقات در رستوراني در 
برلين با شليك گلوله به قتل رسيد 

براي جزئيات بيشتر به گزارش (
قتل «مركز اسناد حقوق بشر ايران 

  )ودشمراجعه » در ميكونوس

NAMIR  

حزب دمكرات   نوري دهكردي  26/06/1371  63
  كردستان ايران

برلين، 
  آلمان

طي يك مالقات در رستوراني در 
برلين با شليك گلوله به قتل رسيد 

براي جزئيات بيشتر به گزارش (
قتل «مركز اسناد حقوق بشر ايران 

  )دوشمراجعه » در ميكونوس

NAMIR  

) محمد(صادق   26/06/1371  64
  شرفكندي

حزب دمكرات 
  كردستان ايران

برلين، 
  آلمان

ت در رستوراني در طي يك مالقا
برلين با شليك گلوله به قتل رسيد 

براي جزئيات بيشتر به گزارش (
قتل «مركز اسناد حقوق بشر ايران 

  )دوشمراجعه » در ميكونوس

NAMIR  

سازمان درفش   عباس قليزاده  05/10/1371  65
  كاوياني

استانبول، 
  تركيه

يكي از محافظين شخصي شاه 
مهر ه در سابق؛ تندروهاي تركي

 اعتراف كردند كه از طرف 1372
جمهوري اسالمي ايران وي را 

  اند  ربوده شكنجه كرده و كشته

NAMIR،»  ايران
  »ترور

آنكارا،     اوگور مومكو  10/1371  66
  تركيه

توسط بمبي كه در يك خودرو 
  كار گذاشته شده بود كشته شد

NAMIR،  FDI  

غالمحسين   22/10/1371  67
  كاظمي

سازمان مجاهدين 
/ خلق ايران 

ارتش آزاديبخش 
  ملي ايران

در هنگام رانندگي بين پايگاههاي   عراق
  ارتش آزاديبخش ملي به قتل رسيد

  »ايران ترور«

رهبر قوم كه در كنار هيبت اهللا   پاكستان   ناروئيقوم  دالويز ناروئي  18/12/1371  68
ناروئي با اصابت گلوله از پاي 

  درآمد

  »ايران ترور«

رهبر قوم كه در كنار دالويز   پاكستان   ناروئيقوم  هيبت اهللا ناروئي  18/12/1371  69
ناروئي با اصابت گلوله از پاي 

  درآمد

  »ايران ترور«

محمدحسين   25/12/1371  70
  نقدي

سازمان مجاهدين 
  خلق ايران

براي (با اصابت گلوله به قتل رسيد   رم، ايتاليا
جزئيات بيشتر به اصل گزارش 

  )ه نمائيدمراجع

NAMIR،»  ايران
  »ترور

محمد حسن   16/03/1372  71
  ارباب

سازمان مجاهدين 
  خلق ايران

كراچي، 
  پاكستان

در بيرون منزلش هدف گلوله قرار 
  گرفته كشته شد

NAMIR،»  ايران
  »ترور

  NAMIR  ربوده و به قتل رسيد  تركيه    محمد قادري  05/1372  72
ات حزب دمكر  بهران آزادفر  06/06/1372  73

  كردستان ايران
آنكارا، 
  تركيه

در خانه اش توسط مردان مسلح 
فارسي زبان  به ضرب گلوله به 

  قتل رسيد

  »ايران ترور«



مجيدرضا   14/07/1372  74
  ابراهيمي

سازمان مجاهدين 
  خلق ايران

هنگاميكه در ناحيه الشعاب بغداد   بغداد، عراق
در حال خريد كردن بود، مردان 

 و رويش آتش گشودهه مسلح ب
وردند؛ فرد آرا از پاي در وي

  همراهش نيز زخمي شد

  »ايران ترور«

دربنديخان،     انور ابراهيمي  22/08/1372  75
  عراق

  NAMIR  جزئيات بيشتري در دست نيست

دربنديخان،     طاهر منوچهري  22/08/1372  76
  عراق

  NAMIR  جزئيات بيشتري در دست نيست

، دربنديخان    كريم محمد فتاح  22/08/1372  77
  عراق

  NAMIR  جزئيات بيشتري در دست نيست

دربنديخان،     صالح مرادي  22/08/1372  78
  عراق

  NAMIR  جزئيات بيشتري در دست نيست

دربنديخان،     شاهرخ مرادي  22/08/1372  79
  عراق

  NAMIR  جزئيات بيشتري در دست نيست

دربنديخان،     رشيد رستمي  22/08/1372  80
  عراق

  NAMIR  ستجزئيات بيشتري در دست ني

  NAMIR  جزئيات بيشتري در دست نيست  رانيه، عراق    محمود دال  22/08/1372  81
طه كرمانج   14/10/1372  82

كرمنچ يا (
  )كرمانچ

حزب دمكرات 
كردستان ايران 

  رهبري انقالبي–

كروم، 
  تركيه

ضرب ه توسط سه مرد مسلح ب
گلوله از پاي درآمد، يك تبعه 

  ايراني دستگير شد

كشور : ايران«
  »رورت

معروف (محمد   22/10/1372  83
) به خاال هاما

  بوكاني

كاولوكاني،   
  عراق

  NAMIR  جزئيات بيشتري در دست نيست

سليمانيه،     شفيع محمدي  08/11/1372  84
  عراق

  NAMIR  جزئيات بيشتري در دست نيست

حزب دمكرات   صالح جهانگيري  13/01/1373  85
  كردستان ايران

حلبچه، 
  عراق

 NAMIR، PDKI  در دست نيستجزئيات بيشتري 

سليمانيه،     فتاح سعيدي  03/02/1373  86
  عراق

  NAMIR  جزئيات بيشتري در دست نيست

  NAMIR  جزئيات بيشتري در دست نيست  عراق    احمد محمدپور  27/03/1373  87
سليمانيه،     ابراهيم گرگري  03/04/1373  88

  عراق
  NAMIR  جزئيات بيشتري در دست نيست

كپنهاگ،     مال عثمان اميني  03/04/1373  89
  دانمارك

  NAMIR ،FDI  جزئيات بيشتري در دست نيست

بصرمه،     مراد محمدزاده  03/04/1373  90
  عراق

داخل در اثر پرتاب نارنجك به 
  اش به قتل رسيد خانه

NAMIR  

دربنديخان،     عبداهللا لديساني  09/05/1373  91
  عراق

  NAMIR  جزئيات بيشتري در دست نيست

حزب دمكرات   غفور حمزه ئي  13/05/1373  92
  كردستان ايران

حمزه ئي نماينده  حزب دمكرات   بغداد، عراق
كردستان در عراق و عضو كميته 
مركزي اين حزب بود؛ او در حال 

ضرب گلوله ه خروج از منزلش ب
  كشته شد

كشور : ايران«
  »ترور



بخارست،     محمدعلي اسدي  21/08/1373  93
  روماني

ات چاقو به در آپارتمانش با ضرب
قتل رسيد؛ همسرش يكي از 
كاركنان سفارت ايران را متهم 
  نمود كه يكي از قاتلين بوده است

FDI  

سليمانيه،   كومله  عثمان كالني  1374  94
  عراق

در كنار عثمان فرينان توسط 
عوامل ايراني به ضرب گلوله به 

  قتل رسيد
PDKI ،FDI  

   

سليمانيه،   كومله  عثمان فرينان  1374  95
  عراق

در كنار عثمان كالني توسط 
عوامل ايراني به ضرب گلوله به 

  قتل رسيد

PDKI ،FDI  

سازمان مجاهدين   عفت حداد  27/02/1374  96
  خلق ايران

كه  مادر چهار فرزند كه هنگامي  بغداد، عراق
 وي مورد حمله ملاتومبيل حا

مهاجمين قرار گرفت به قتل رسيد؛ 
وي يكي از اعضاء شوراي ملي 

  مقاومت بود

كشور : ايران«
  »ترور

سازمان مجاهدين  فرشته اسفندياري  27/02/1374  97
  خلق ايران

 وي ملكه اتومبيل حا هنگامي  بغداد، عراق
مورد حمله مهاجمين قرار گرفت 
به قتل رسيد؛ وي از گويندگان 

اي  شوراي ملي  كانال هاي رسانه
  مقاومت بود 

كشور : ايران«
  »ترور

سيد حسين   19/04/1374  98
  ديسدي

سازمان مجاهدين 
  خلق ايران

 وي در ملكه اتومبيل حا هنگامي  بغداد، عراق
هاي بغداد مورد  يكي از بزرگراه

حمله مهاجمين قرار گرفت به 
ضرب گلوله به قتل رسيد؛ دولت 
عراق جمهوري اسالمي ايران را 

  مسئول اين واقعه دانست

كشور : ايران«
  »ترور

مجاهدين سازمان   ابراهيم سليمي  19/04/1374  99
  خلق ايران

 وي در ملكه اتومبيل حا هنگامي  بغداد، عراق
هاي بغداد مورد  يكي از بزرگراه

حمله مهاجمين قرار گرفت به 
ضرب گلوله به قتل رسيد؛ دولت 
عراق جمهوري اسالمي ايران را 

  مسئول اين واقعه دانست

كشور : ايران«
  »ترور

-يارعلي  گرتبار  19/04/1374  100
  فيروز

اهدين سازمان مج
  خلق ايران

 وي در ملكه اتومبيل حا هنگامي  بغداد، عراق
هاي بغداد مورد  يكي از بزرگراه

حمله مهاجمين قرار گرفت به 
ضرب گلوله به قتل رسيد؛ دولت 
عراق جمهوري اسالمي ايران را 

  مسئول اين واقعه دانست

كشور : ايران«
  »ترور

سازمان فدائيان   علي توسلي  06/1374  101
خلق ايران 

  )اكثريت(

باكو، 
  آذربايجان

رهبر سابق سازمان فدائيان خلق 
طي بازديدش كه ) اكثريت(ايران 

از آذربايجان براي مذاكره و 
معامالت تجاري با چند رابط 

جسدش هرگز . ايراني، مفقود شد
  پيدا نشده است

سازمان عفو بين 
 MDEه شمارالملل، 

13/07/96  

 ملي نهضت  هاشم عبداللهي  26/06/1374  102
  مقاومت ايران

پاريس، 
  فرانسه

در آپارتمان پدرش به ضرب 
گلوله به قتل رسيد؛ پدرش داوود 
عبداللهي در محاكمه قتل بختيار 

  يكي از شهود بود

كشور : ايران«
  »ترور



سليمانيه،     چيدر محمودي  08/1374  103
  عراق

  NAMIR  جزئيات بيشتري در دست نيست

  NAMIR  جزئيات بيشتري در دست نيست  ويه، عراقك    صديق عبداللهي  06/10/1374  104
  NAMIR  جزئيات بيشتري در دست نيست  كويه، عراق    علي اميني  06/10/1374  105
  NAMIR  جزئيات بيشتري در دست نيست  كويه، عراق    غفور مهديزاده  06/10/1374  106
  NAMIR  جزئيات بيشتري در دست نيست  اربيل، عراق    ابوبكر رحيمي  09/10/1374  107
  NAMIR  جزئيات بيشتري در دست نيست  اربيل، عراق    عثمان رويان  09/10/1374  108
حزب دمكرات   كاوه حكيمزاده  1374  109

  كردستان ايران
ججنه خان، 

  عراق
 ساله، توسط عوامل 16پناهنده 

جمهوري اسالمي ايران ربوده شد، 
و  مورد شكنجه قرار گرفت

مجبورش كردند اسيد بنوشد؛ حاج 
شود يكي از  ميكه گفته (هادي 

عوامل جمهوري اسالمي ايران 
  باشد ميمتهم به اين قتل ) است

PDKI ،FDI  

حزب دمكرات   قادر اكالن  1374  110
  كردستان ايران

ججنه خان، 
  عراق

حاج هادي متهم به قتل وي 
  باشد مي

PDKI ،FDI  

حزب دمكرات   عطا رضاپور  1374  111
  كردستان ايران

ججنه خان، 
  عراق

  PDKI ،FDI  ات بيشتري در دست نيستجزئي

حزب دمكرات   رسول اميني  1374  112
  كردستان ايران

حاج هادي متهم به قتل وي   رانيه، عراق
  باشد مي

FDI  

سليمانيه،     علي عبداهللا  12/10/1374  113
  عراق

  NAMIR  جزئيات بيشتري در دست نيست

  رحمن  12/10/1374  114
  شبان نژاد

سليمانيه،   
  عراق

  NAMIR  بيشتري در دست نيستجزئيات 

سازمان مجاهدين   زهرا رجبي  01/12/1374  115
  خلق ايران

استانبول، 
  تركيه

عضو شوراي ملي مقاومت كه در 
آپارتمانش به ضرب گلوله به قتل 
رسيد؛ وي از يك سوء قصد 

 1371نافرجام ديگر در آلمان در 
جان سالم بدر برده بود؛ پليس 

تهاي اتركيه اين قتل را به ديپلم
  دهد ميايراني ساكن تركيه نسبت 

كشور : ايران«
  »ترور

سازمان مجاهدين   عبدالعلي مرادي  01/12/1374  116
  خلق ايران

استانبول، 
  تركيه

هنگاميكه به مالقات زهرا رجبي 
  رفته بود به قتل رسيد

كشور : ايران«
  »ترور

علي  مالزاده   13/12/1374  117
مولوي (

  )عبدالملك

كراچي،   روحاني
  اكستانپ

پسر يك روحاني برجسته سني كه 
در اتومبيلش هدف حمله ناگهاني 
مهاجمين قرار گرفت؛ وي در سال 

دليل اعتراض به ه  در ايران ب1361
  ده بودشسياستهاي رژيم زنداني 

NAMIR ،»ايران :
  »كشور ترور

عبدالناصر   13/12/1374  118
  جمشيدزهي

كراچي،   روحاني
  پاكستان

ير سياسي جمشيدزهي يك چهره غ
بودكه هنگام سفر با مالزاده  در 
اتومبيلش مورد حمله مهاجمين 

)     به باال رجوع شود(قرار گرفت 

كشور : ايران«
  »ترور



حامدرضا   16/12/1374  119
  رحماني

سازمان مجاهدين 
  خلق ايران

در حال رانندگي در مركز بغداد   بغداد، عراق
در اتومبيلش مورد اصابت گلوله 

  رفته كشته شدقرار گ

كشور : ايران«
  »ترور

سليمانيه،     طاهر روحاني  22/12/1374  120
  عراق

  »ايران ترور«  جزئيات بيشتري در دست نيست

در هنگام فوتبال بازي كردن  باركه، عراق    طاهر عزيزي  04/01/1375  121
  توسط مردان مسلح به قتل رسيد

NAMIR  

در هنگام فوتبال بازي كردن  راقباركه، ع   حسن ابراهيمزاده  04/01/1375  122
  توسط مردان مسلح به قتل رسيد

NAMIR  

در هنگام فوتبال بازي كردن  باركه، عراق    فرامرز كشوري  04/01/1375  123
  توسط مردان مسلح به قتل رسيد

NAMIR  

در هنگام فوتبال بازي كردن  باركه، عراق    عثمان رحيمي  04/01/1375  124
  رسيدتوسط مردان مسلح به قتل 

NAMIR  

پاريس،     رضا مظلومان  02/1375  125
  فرانسه

اش به ضرب گلوله از پاي  در خانه
براي جزئيات بيشتر به (درآمد 

  )اصل گزارش مراجعه نمائيد

NAMIR  

سليمانيه،   خه بات  محمد نانوا  12/08/1375  126
  عراق

  »ايران ترور«  جزئيات بيشتري در دست نيست

حلبچه،   خه بات  علي گرمائي  13/08/1375  127
  عراق

  »ايران ترور«  

حزب دمكرات   حامد سليمي  20/08/1375  128
  كردستان ايران

سليمانيه، 
  عراق

اي به يك اردوگاه  در طي حمله
حزب دمكرات كردستان كشته 

  شد

  »ايران ترور«

اسالم آباد،     علي نوالئي  21/08/1375  129
  پاكستان

  »ايران ترور«  جزئيات بيشتري در دست نيست

محمد رسول   10/09/1375  130
  قادرزاده

حزب دمكرات 
  كردستان ايران

كوي 
سنجاق، 
  عراق

، »ايران ترور«  جزئيات بيشتري در دست نيست
PDKI  

حزب دمكرات   كاوه چاالكي  10/09/1375  131
  كردستان ايران

كوي 
سنجاق، 
  عراق

، »ايران ترور«  جزئيات بيشتري در دست نيست
PDKI  

حزب دمكرات   اپيريحسين ب  10/09/1375  132
  كردستان ايران

كوي 
سنجاق، 
  عراق

، »ايران ترور«  جزئيات بيشتري در دست نيست
PDKI  

حزب دمكرات   جعفر عمربيل  10/09/1375  133
  كردستان ايران

كوي 
سنجاق، 
  عراق

، »ايران ترور«  جزئيات بيشتري در دست نيست
PDKI  

-امانج پيروت  10/09/1375  134
  سور

حزب دمكرات 
   ايرانكردستان

كوي 
سنجاق، 
  عراق

، »ايران ترور«  جزئيات بيشتري در دست نيست
PDKI  

سليمانيه،   خه بات  عباس رحماني  18/09/1375  135
  عراق

  »ايران ترور«  جزئيات بيشتري در دست نيست

حزب دمكرات   عباس بدري  1375  136
  كردستان ايران

سليمانيه، 
  عراق

  PDKI ،FDI  در كنار عطاءاهللا فيضي كشته شد



حزب دمكرات   عطاءاهللا فيضي  1375  137
  كردستان ايران

سليمانيه، 
  عراق

  PDKI ،FDI  در كنار عباس بدري كشته شد

  مالحسين   25/11/1375  138
  حمزه پور

حزب دمكرات 
  كردستان ايران

 به قتل رسيده و جسدش در جاده  عراق
  ميان قلعه ديزه و رانيه پيدا شد

FDI  

حزب دمكرات   يروتزادهعبداهللا پ  11/12/1375  139
  كردستان ايران

رواندوز، 
  عراق

  »ايران ترور«  جزئيات بيشتري در دست نيست

حزب دمكرات   سليم كريمزاده  18/12/1375  140
  كردستان ايران

كنيقرجاله، 
  عراق

گوينده سابق  راديو كردستان در 
مقابل منزلش مورد اصابت گلوله 

  قرار گرفت

  »ايران ترور«

حزب دمكرات   عبداهللا خاني  17/01/1376  141
  كردستان ايران

خالكان، 
  عراق

  »ايران ترور«  جزئيات بيشتري در دست نيست

  »ايران ترور«  جزئيات بيشتري در دست نيست  اربيل، عراق    لطيف نقشبندي  15/02/1376  142
سليمانيه،     خالد عباسي  18/03/1376  143

  عراق
  »ايران ترور«  جزئيات بيشتري در دست نيست

حزب دمكرات   فرهاد بابيل  05/04/1376  144
  كردستان ايران

سليمانيه، 
  عراق

اي به يك اتومبيل  در طي حمله
  كشته شد

  »ايران ترور«

حزب دمكرات   غالب عليزاده  23/05/1376  145
  كردستان ايران

سليمانيه، 
  عراق

اي كه وي  در طي حمله  به خانه
  كرد كشته شد ميدر آن زندگي 

NAMIR  

حزب دمكرات   انجاد موالئي  23/05/1376  146
  كردستان ايران

سليمانيه، 
  عراق

اي كه وي  در طي حمله  به خانه
  كرد كشته شد ميدر آن زندگي 

NAMIR  

سليمانيه،     عراقي گمنام  23/05/1376  147
  عراق

اي كه وي   طي حمله  به خانهدر
  كرد كشته شد ميدر آن زندگي 

NAMIR  

پنجوين ،     ابراهيم گاگلي  23/05/1376  148
  عراق

  »ايران ترور«   و به قتل رسيد شدهربوده

حزب دمكرات   سعيد مرادي  28/05/1376  149
  كردستان ايران

سليمانيه، 
  عراق

در طي حمله به اتوبوسي كه وي 
كرد توسط  ميدر آن سفر 

  مهاجمين به قتل رسيد

NAMIR  

حزب دمكرات   اسمعيل نمكي  28/05/1376  150
  كردستان ايران

، سليمانيه
  عراق

در طي حمله به اتوبوسي كه وي 
كرد توسط  ميدر آن سفر 

  مهاجمين به قتل رسيد

NAMIR  

حزب دمكرات   علي زوكاله  28/05/1376  151
  كردستان ايران

سليمانيه، 
  عراق

در طي حمله به اتوبوسي كه وي 
كرد توسط  ميدر آن سفر 

  مهاجمين به قتل رسيد
NAMIR  

مانيه، سلي    حسن زينتي  24/08/1376  152
  عراق

  »ايران ترور«  جزئيات بيشتري در دست نيست

سيد جمال   17/09/1376  153
  نيكجويان

حزب دمكرات 
  كردستان ايران

سنجاق، كوي
  عراق

  »ايران ترور«  جزئيات بيشتري در دست نيست

سليمانيه،   خه بات  صالح بيگزادي  24/09/1376  154
  عراق

  »ايران ترور«  جزئيات بيشتري در دست نيست

شيخ مرتضي   28/03/1377  155
  بروجردي

  »ايران ترور«  جزئيات بيشتري در دست نيست  نجف، عراق  روحاني

قا آآيت اهللا   10/05/1377  156
 ميرزا علي غروي

  »ايران ترور«  جزئيات بيشتري در دست نيست  عراق  روحاني



سازمان مجاهدين   فريبا موزرمي  22/03/1378  157
  خلق ايران

كه در اتومبيل كار مبي توسط ب  بغداد، عراق
گذاشته شده و دو اتوبوس را 

  متالشي ساخت، به قتل رسيد

  »ايران ترور«

معصومه   22/03/1378  158
  گودرزي

سازمان مجاهدين 
  خلق ايران

توسط بمبي كه در اتومبيل كار   بغداد، عراق
گذاشته شده و دو اتوبوس را 

  متالشي ساخت، به قتل رسيد

  »ايران ترور«

سازمان مجاهدين   بيژن آقازاده  22/03/1378  159
  خلق ايران

توسط بمبي كه در اتومبيل كار   بغداد، عراق
گذاشته شده و دو اتوبوس را 

  متالشي ساخت، به قتل رسيد

  »ايران ترور«

سازمان مجاهدين   عباس رافي  22/03/1378  160
  خلق ايران

توسط بمبي كه در اتومبيل كار   بغداد، عراق
وبوس را گذاشته شده و دو ات

  متالشي ساخت، به قتل رسيد

  »ايران ترور«

سازمان مجاهدين   اكبر قنبرنژاد  22/03/1378  161
  خلق ايران

توسط بمبي كه در اتومبيل كار   بغداد، عراق
گذاشته شده و دو اتوبوس را 

  متالشي ساخت، به قتل رسيد

  »ايران ترور«

سازمان مجاهدين   جواد فتوحي  22/03/1378  162
  خلق ايران

توسط بمبي كه در اتومبيل كار   بغداد، عراق
گذاشته شده و دو اتوبوس را 

  متالشي ساخت، به قتل رسيد

  »ايران ترور«

  
  

  :لطفاً توجه داشته باشيدكه 
  
  .نام قربانياني كه با حروف مورب نوشته شده نشان دهنده غير ايراني بودن آنهاست •
اند بلكه  صرفاً قربانيان  خصوصي براي ترور نبودهه  هدفهاي ببسياري از افرادي كه در عراق كشته شدند احتماالً •

 توسط نيروهاي ايراني در واند كه متوجه پناهندگان كرد ايراني بوده است  اي بوده حمالت مغشوش و بي رويه
 .كردستان عراق هدف قرار گرفته بودند

  
  



  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

2پيوست   

  )2/5/1359اطالعات،  (شود ي از فرانسه تقاضا مارياسترداد بخت
 



  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 
 

 



 



  
  
  
  
  
  
  

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

3پيوست   

  ميكن ي را ترور مي خاندان پهلو،يريدر صورت عدم دستگ: يالاهللا خلخ تيآ
  )18/9/1358 هان،يك( 



  

  
  
  



 
 

 
 



 



  
  
  
  
  
  
  

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

4پيوست   

  )29/4/1359اطالعات، ( اعدام تمام همراهان كودتا را صادر كرد يامام فتوا

 



  

  
  
  



 
 

 
 
 



 
 

 



  
  
  
  
  
  
  

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

5پيوست   

 ي حجت االسالم موسوران،ي دادستان كل اي كه به امضاي منوچهر گنجحكم قتل
  )1371 اسفند 26( است دهي رس،يزيتبر



  

  
  



 



 



  اسناد عادلجموعه م

 از اي كرده و يآور  جمعراني از اسناد حقوق بشر است كه مركز اسناد حقوق بشر ايا ادل مجموعهع
 و ني محققان،ي رشته حقوق بشر، دانشجوي مجموعه به وكالنيا. اهداكنندگان گرفته است

 ران،ي مركز اسناد حقوق بشر ايگاني و باوي آرشقي تا از طردهد ي امكان ماي سراسر دنخدانانيتار
 قرار قي و تحقي را مورد بررس1357 بعد از سال راني و مدارك مربوط به نقض حقوق بشر در اناداس

  .دهند

 قبول در سراسر جهان اهداكنندگان را از اد حقوق بشر هر گونه سند يا مدرك موثقياسنمركز 
  .حساس استمحفوظ و امن براي نگهداري مدارك مركز داراي انباري اين . كند يم

 . كنديابي تا صحت تمام اسناد مجموعه عادل را ارزهمواره در تالش است اسناد حقوق بشر مركز
رشيو خود آتواند صحت اعتبارشان را ارزشيابي كند در  اين مركز سعي مي كند اسنادي را كه نمي

  .قرار ندهد

 در آدرس ركزرشيو شده در مجموعه عادل توسط پايگاه اينترنتي اين مآگلچيني از مدارك 
org.IranHRDC.www باشد قابل دسترسي مي .  

  . اصل نماييدحتماس  org.iranhrdc@infoموعه عادل، با آدرس جاهدا اسناد خود به مبراي 
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