
 

 »ماشين مرگ«
 

 حکم دادگاه ميکونوس
 مظفر: برگردان

 ٢٠٠٢آلمان 
 

ده سال از کشتار فجيع ايرانيان مخالف رژيم جمهوری اسالمی در رستوران               
حکم دادگاه ميکونوس که پس از يک محاکمه جنجالی پنج             .  ميکونوس گذشت 

ساله صادر شد، يک سند بسيار مهم تاريخی و سياسی چه برای ايرانيان و                      
 . برای آلمانی ها و چه در عرصه حقوق بين الملل استچه

مترجم در پيشگفتار يادآور می شود که متن آلمانی حکم دادگاه ميکونوس                        
. در اختيار او قرار گرفت      »   برلين –کانون پناهندگان سياسی ايران       «توسط  

در قسمت اول   .  اين حکم حدود پانصد صفحه و شامل پنج قسمت اصلی است             
، )لبنانی(، محمد آتريس      )لبنانی(ن به نام های يوسف امين            شرح حال متهمي   
و عباس رحيل     )  ايرانی(، کاظم دارابی       ) لبنانی  –فلسطينی   (عطاءاهللا عياد     

در قسمت سوم     .  قسمت دوم به موضوع دعوا می پردازد            .  می آيد  )  لبنانی(
در قسمت  .  داليل و مدارک مورد بررسی و ارزش گذاری قرار می گيرند                  

 با قوانين، آرای دادگاه ها و رويه های قضايی مطابقت داده می               چهارم جرايم 
شوند و قسمت پنجم شامل تصميمات جنبی مانند قرارهای مصادره و توقيف،               

 .هزينه دادرسی و غيره است
مترجم تالش کرده است اصطالحات و مفاهيم حقوقی را به زبان ساده بيان                     

ممکن است هنوز در نظام     »  مشتکی عنه «با اين همه اصطالحاتی مانند       .  کند
اگر مترجم در مورد نام       .  اسالمی به کار روند، ليکن در سال های پيش از انقالب اسالمی تقريبا منسوخ شده بودند                         

خيابان ها و اماکن برلين با کسی که با ای شهر آشنايی دارد، مشورت می کرد و نيز کتاب را به يک ويراستار می                                   
ح شده و با جايگزينی اصطالحات مأنوس فارسی می شد اشکاالت زبانی و نگارشی                   سپرد، قطعا جمالت نارسا تصحي     

، »تاريک شعيل  «، طارق شعيل به جای           »سيمستر«برای نمونه ترم به جای           .  بسياری از کلمات را برطرف کرد          
 ...و» اشتق ليتس«اشتگليتس به جای 

دتا می بايد برگردان يک سند تاريخی بدون هر         جمالت معترضه و گاه طنزآميز مترجم در متن اين حکم قضايی که قاع             
با اين همه بايد تأکيد کرد که تالش مظفر در ترجمه حکم دادگاه                        .  گونه حذف و اضافه باشد، به آن لطمه می زند                 

 .ميکونوس بسيار ارزنده است
 
 ١٩٩٢ سپتامبر ١٧

 ٩٢ سپتامبر ١۵شب «: مده استدر حکم دادگاه در مورد چگونگی صرف شام و گفتگو در رستوران ميکونوس چنين آ            
 سپتامبر در رستوران ميکونوس برگزار         ١٧ عصر روز      ٧تصميم گرفتهه می شود که جلسه مورد نظر از ساعت                  

حدود ساعت يک بعد از نيمه شب دهکردی به صاحب رستوران طبيب غفاری تلفن می زند و از او می خواهد                           .  شود
 سپتامبر دعوت نمايد در     ١٧ نفری را که قرار است غفاری برای روز            ١۵ تا   ١٠ضمنا نام   .  که به فکر تدارکات باشد     

 برای روز   ١٧طبيب غفاری وارد عمل می شود ولی ميهمانان را به جای روز               .  همان مکالمه تلفنی بر زبان می آورد       
فاری احتماال طبيب غ  .  چگونه اين اشتباه رخ می دهد به طور قطع و يقين مشخص نيست               .   سپتامبر دعوت می کند     ١٨

 سپتامبر، جاسوسی   ١۶در خالل روز    ...  اشتباه می گيرد  )   سپتامبر ١٨(را با جمعه عصر      )   سپتامبر ١٧(عصر جمعر   
که هويت او هيچ وقت احراز نگرديد، تلفنی به گروه مستقر در خانه تيمی خبر می دهد که مالقات شرفکندی با ديگران                  

ولی به نظر نمی    )  ٨٩ص  (!  ران ميکونوس انجام خواهد شد     در رستو  ٩٢ سپتامبر   ١٧به طور قطع و يقين عصر روز         
:  چنين می خوانيم    ٢٠۵رسد که هويت جاسوس جمهوری اسالمی برای پليس آلمان نامعلوم باشد، چرا که در صفحه                        

ناميده می شود، قبل از دست يازيدن به کشتارها از           »  تيم ضربت «و  »  تيم مرگ «،  »تيم آس «اين تيم که به نام های        «
ساواما که حين عمليات نيز در رستوران ميکونوس حضور دارد از گردهمايی کردها در                   »  عامل نفوذی «ک  طريق ي 

 !»رستوران با خبر می شود



 ١٧در ساعت بيست و دو و پنجاه دقيقه                          
 ١٣٧١ شهريور    ٢۶ برابر با      ١٩٩٢سپتامبر  

 تير خالص صادق       ۴ گلوله و       ٢۶با شليک     
 شرفکندی، فتاح عبدلی، همايون اردالن                      

رهبران حزب دمکرات کردستان و نوراهللا                
محمد پور دهکردی که يکی از مخالفان                        
جمهوری اسالمی در رستوران ميکونوس در          

ميکونوس نام   .  مرکز برلين به قتل می رسند          
اين نام از   .  يک جزيره تفريحی در يونان است      

اين تاريخ صفحه ای جديد در تاريخ دادرسی             
سالمی می  آلمان و تروريسم دولتی جمهوری ا       

 .گشايد
 ١٩٩٢ سپتامبر ١٧                رستوران ميکونوس 

 
 

 ١٩٩٧ تا ١٩٩٢از 
اين ماشين مرگ با نيروی يک         .  جمهوری اسالمی می رود    »  ماشيِن مرگ «در کيفرخواست دادستان عالی سخن از           

وزارت اطالعات و    (به حرکت در می آيد که رييس جمهور، رييس واواک                 »  کميته امور ويژه   «کميته مخفی به نام       
در آن زمان آيت اهللا     .  وزير امور خارجه و رهبر مذهبی از اعضای آن هستند          )  امنيت کشور که به جای ساواک نشست      

سيد علی حسينی خامنه ای رهبر، حجت االسالم علی اکبر هاشمی رفسنجانی بهرمانی رييس جمهور و حجت االسالم                        
ريان نيز به عنوان يکی از مقامات واواک در مرکزی موسوم به                         سعيد حجا  .  علی فالحيان وزير اطالعات بودند         

تبديل «نقشه جذب ايرانيان تبعيدی را به جمهوری اسالمی می کشيد و به اصطالح طرح                           »  مطالعات استراتژيک «
بنا بر  !  را پيش می برد بدون آنکه کوچکترين تغييری در ساختار استبدادی رژيم روی داده باشد                      »  مخالف به موافق   

اين طرح يا    .  اهد موجود يکی از موضوعات جلسه رستوران ميکونوس نيز گفتگو بر سر همين طرح بوده است                         شو
تفرند پيش از اين عبدالرحمن قاسملو رهبر حزب دمکرات کردستان، دکتر شاپور بختيار رهبر نهضت مقاومت ملی                           

 فرخزاد هنرمند مخالف جمهوری اسالمی      ايران، دکتر عبدالرحمن برومند از سران نهضت مقاومت ملی ايران، فريدون          
 .و ديگران را به دامی خونين و سرنوشتی فجيع کشانده بود

با وجود ترفندهای جمهوری اسالمی برای جلوگيری از انجام محاکمه متهمان از              
جمله سفر علی فالحيان کمی پيش از شروع محاکمه به آلمان، دادگاه ميکونوس                  

 مخالفان رژيم حاکم بر ايران و نيز جديت و                      با تالش بازماندگان مقتولين و         
 آغاز به کار نمود و در        ١٩٩٣ اکتبر   ٢٨استقالل دستگاه قضايی آلمان در روز         

.  رأی خود را صادر کرد      ١٣٧۶ فروردين   ٢١ برابر با     ١٩٩٧ آوريل   ١٠روز  
در آن روزها دوران هشت ساله رياست جمهوری حجت االسالم هاشمی                                 

يد و کمتر از دو ماه بعد در دوم خرداد حجت االسالم              رفسنجانی به پايان می رس     
چه در زمان ترور و چه به هنگام                .  محمد خاتمی به رياست جمهوری رسيد           

صدور حکم، دولت محافظه کارهلموت کهل از حزب دمکرات مسيحی در آلمان              
بر سر کار بود و از سوی کالوس کينکل وزير امور خارجه از حزب دمکرات                   

شد تا قضات برلين از پيگيری ماجرا دست بردارند و يا وادار               ليبرال تالش می     
ليکن کوبش  .  شوند که به زمامداران جمهوری اسالمی در حکم اشاره ای نکنند               

 .رياست دادگاه با سرسختی و استقالل تام وظيفه قضايی خود را به انجام رساند
 

 
                                               علی فالحيان                                                                            

 تروريست های اسالمی
در سه قسمت نخستين اين حکم که در واقع قسمت            .  حکم دادگاه ميکونوس تنها يک رأی و يک موضوع حقوقی نيست             

سی شيوه ترور مخالفان جمهوری اسالمی       عمده حکم را تشکيل می دهد، پيگيرانه و بر اساس اسناد و مدارک به برر                   
 .در خارج از کشور پرداخته می شود که از شناسايی و تدارکات تا انجام عمليات را در بر می گيرد

حکم دادگاه ميکونوس از نظر شيوه پيگيری حقوقی و بررسی اسناد و مدارک و ارزشيابی اظهارات متهمان و شهود به                 
 همواره شاهد بيدادگاه های جمهوری اسالمی بوده اند، بسيار خواندنی و روشنگرانه                   ويژه برای ايرانيانی که تا کنون        

داليل «حکم پس از معرفی متهمان و شرح حال آنها گام به گام ماجرا را در گذشته پيگيری کرده و با شکافتن                             .  است



مراه با نام و نشانی در اختيار       آن را تا روز حادثه و پس از آن دنبال کرده و اطالعات بسيار مهمی ه                  »  تاريخی جنايت 
 : از جمله چنين می خوانيم» کميته امور ويژه«در مورد . افکار عمومی قرار می دهد

تأسيس اين  .  يکی از موضوعات قابل طرح در اين کميته، نابودی فيزيکی مخالفين رژيم در خارج از کشور است                          «
که در  )  کميته امور ويژه   (اين نهاد    .   ولی فقيه می باشد      کميته از اثرات وجود سيستم حکومت فقها يا به عبارت بهتر                

رييس جمهور، وزير    :  اعضای آن عبارتند از     .  قانون اساسی پيش بينی نشده، مافوق دولت و مجلس نيز قرار دارد                     
اطالعات و امنيت، وزير امور خارجه، نمايندگان سازمان ها و نهادهای امنيتی، حفاظتی، نظامی و انتظامی و چند                              

وقتی تصميم به ترور فردی يا گروهی گرفته می شود،             ...  در رأس اين کميته رهبر انقالب قرار دارد          .  ان ديگر سازم
بدين وسيله رهبر انقالب دستور و مأموريت مخفی برای . رهبر انقالب به عنوان مقام سياسی آن را تأييد و تنفيذ می کند          

اين اشخاص که بايد کشته شوند يا       .  يل و رأيی صادر شده باشد      کشتن انسان هايی را می دهد، بدون اينکه دادگاهی تشک           
ولی به طور اصولی    .  مخالف سياسی حاکمين می باشند و يا به داليل ديگر، رژيم وجود آنها را مضر تشخيص می دهد                  

چنين مأموريتی برای ترور    .  رهبران سياسی احزاب و گروه های مخالف رژيم به اين صورت سر به نيست می گردند                  
نيز بر آن نهاد برای مسلمانان شيعه مذهب، هيچ گونه تعهد، اجبار و وظيفه ای چه                    »  دستور قتل «ه می توان عنوان      ک

عمليات اجرايی در اين مورد به شخص وزير اطالعات               ...  قانونی و عرفی و چه مذهبی و عقيدتی ايجاب نمی کند                 
علی فالحيان نيز طبق     .  ادامه می يابند  »  زرگ علوی فرياِد ب «از اين به بعد عمليات تحت اسم رمز             .  محول می گردد   

روال جاری، ادامه کار را به واحدی در وزارت اطالعات که مخصوص اين برنامه ها تشکيل گرديده و به نام                                         
 .»معروف است، واگذار می نمايد» شورای عمليات ويژه«

لحه و  جالب اينجاست که کاظم دارابی که امکانات لجستيک مانند خانه تيمی، اس            
مهمات، عکس قربانيان و اتومبيل و غيره برای اين ترور فجيع فراهم آورد بنا                  

از گردانندگان اصلی مسجد امام جعفر صادق در                  «به گزارش همين حکم           
مورد توجه پليس آلمان      سپتامبر   ١١بود که پس از عمليات تروريستی          »  برلين

عاليت های   گزارشی از ف    »  دی سايت  «قرار گرفت و چندی پيش روزنامه                
به )  لندن(اسالميست ها در اين مسجد منتشر کرد و ترجمه آن نيز در کيهان                       

شرح حال کاظم دارابی که متولد کازرون است وارتباطات او با                  .  چاپ رسيد 
دولت جمهوری اسالمی و حمايت اين دولت از وی و چشم پوشی های دولت                      

 .آلمان در مورد اخراج وی بسيار خواندنيست
تی که حکم بر آن انگشت می گذارد امکانات واواک است که زير                  يکی از نکا   

پوشش شرکت های واردات و صادرات، خوار و بار فروشی، خشکشويی،                       
تعميرگاه، انجمن های فرهنگی و هنری و حتا غرفه در نمايشگاه های بين                            

و نمايشگاه جهانگردی در برلين به فعاليت          »  هفته سبز «المللی مانند نمايشگاه     
 اين به غير از فعاليت های . اسوسی و تدارکاتی برای ترور می پردازدهای ج

               کاظم دارابی
 

جاسوسی و تروريستی سفارتخانه ها و کنسولگری های جمهوری اسالمی              
 : در اين زمينه در حکم دادگاه ميکونوس چنين آمده است. است

ر سفارت   برلين صرف نظر از وجود مرکزی د            ١٩٩٢در واقعه سال      «
رژيم در ُبن، يک پايگاه جاسوسی در مقر سرکنسولگری در فرانکفورت                  

رؤسای اين پايگاه ها يا مراکز جاسوسی که مأمورين          .  ر گرديده بود  نيز داي 
در »  شورای عمليات ويژه   «بلندپايه واواک می باشند، در ارتباط دائم با               

» تيم ضربت «ولی رأسا از گرفتن هرگونه تماسی با             .  تهران قرار دارند   
 .»خودداری می کنند

 نفر در آن     ١٧۶ جلسه برگزار شد و         ٢۴٧در جريان دادرسی ميکونوس       
. کاظم دارابی به اشد مجازات يعنی حبس ابد محکوم شد                   .  شهادت دادند  

ايران پشت ما    «:  عباس رحيل نيز که در گفتگويی با همدستانش گفته بود              
. به حبس ابد محکوم گشت    »  ايستاده است و به نفع ما وارد عمل خواهد شد          

 يوسف امين به يازده سال زندان و محمد آتريس به پنج سال و سه ماه 
                                                                                          سفارت سابق جمهوری اسالمی در ُبن

 
که همراه با عباس رحيل حاضران در        )  ايرانی(دالرحمن هاشمی   عب.  زندان محکوم شدند و عطاءاهللا عياد نيز تبرئه شد          

در «:  رستوران را به مسلسل بسته بود، توانست به دامان جمهوری اسالمی بگريزد و آنچنان که در حکم آمده است                            
 قول   ٢٣٠ايران مورد استقبال شايان قرار گرفته و به پاداش موفقيت عمليات عالوه بر يک اتومبيل مرسدس بنز                                   

 !»کت در معامالت پر سود تجاری را نيز دريافت می داردشر



در همان روز اعالم حکم دادگاه ميکونوس که در آن از رهبران جمهوری اسالمی صريحا به عنوان مسئوالن اصلی                          
اين جنايت فجيع نام برده شد، کشورهای اتحاديه اروپا سفرای خود را به عنوان اعتراض از تهران فرا خواندند و                                   

تالش های جمهوری اسالمی با به ميدان آوردن اصالح طلبان زير عبای                 .  مناسبات حدود هفت ماه طول کشيد       سردی  
 ٩با اين همه اين روابط سبب نشد که رأی دادگاه ميکونوس در تاريخ                     .  محمد خاتمی در بهبود روابط به ثمر نشست           

رياست جمهوری خاتمی قطعی اعالم نشود و        يعنی يک سال و نيم پس از آغاز           ١٣٧٧ آذر   ١٨ برابر با    ١٩٩٨دسامبر  
در ترور  ...  و همدستی رهبر و واواک و رييس جمهور و وزير خارجه و                  »  کميته امور ويژه   «ُمهر تأييد بر وجود        

 !مخالفان نزند
متن حکم دادگاه ميکونوس که گاه به داستان های مهيج پليسی پهلو می زند با سند و مدرک به اثبات رابطه جمهوری                              

می با گروه های تروريستی فلسطينی و لبنانی و سازمان دهی ترور می پردازد و با بهره گيری از روانشناسان و                         اسال
اسالم شناسان در جريان محاکمه بر اين نکته انگشت می گذارد که تروريست های اسالمی وطن ندارند و از رهبران                          

ر هيچ مخالف و دگرانديشی از هر مليتی که باشندف پروا           خود از هر مليتی که باشند دستور می گيرند و از قتل و کشتا              
 .ندارند

 
 ٢٠٠٢اوت 

 


