
  ) متن فرانسه1صفحه ( 

  00627/94شماره 

   آ00627/94پروندۀ شماره 
  )1373 فروردين 11 (1994 مارس 21حکم مورخ 

  
  

  دادگاه استان پاريس
  شعبه اول دادسرا

  نائی پاريسپرونده به دادگاه جاحالۀ 
  حکم

  ) صفحه41. 1شمارۀ (
وردين هزار و سيصد و هفتاد يازدهم فر(که در تاريخ سی و يکم مارس هزار و نهصد و نود و چهار 

  .از سوی شعبه اول دادسرا صادر گشته است) و سه
  
  

  :اصحاب دعوی

  :که تحت تعقيب قرار گرفته انداشخاصی 
   معرفی ميکندوکيلی رادعلی  مجهول الهويه ای که خود را بنامـ  1

.  و فاطمه سليمیفرزند امير) ايران(در تهران ) 1337 اسفند ماه 5 (1959 فوريه 24 متولد در تاريخ
  :دارای اسامی مستعار

  :موسی کوثرـ 
  و) ترکيه(چيلر در باغ) 1332 آذرماه 11 (1954مبر  دسا2متولد 

  :امير کمال حسينیـ 
  )ايران(در تهران )  شمسی1336 و يا 1335سال  (1957متولد در سال 

  .در بازداشتگاه فلوری مروژيس زندانی است
  )1370 مرداد23( 1991ت  او14: قرار بازداشت بين المللی

  )1370 مرداد 30 (1991 اوت 21: بازداشت موقت
نيز ارتکاب تخلف در رابطه با يک  ارتکاب قتل، تشکيل گروه جنايتکاران، و: شرح موارد جرمـ 

که هدف آن بر هم زدن نظم عمومی بطور شديد بوسيلۀ تهديد يا ايجاد وحشت بوده  اقدام دسته جمعی
  .است

  : عبارتند ازوکالی مدافع وی
  ) متن فرانسه2صفحه (

  00627/94شماره 

  )75008(، پاريس 7کوچه مادريد، پالک : ، وکيل دادگستری، به نشانیسانسو
  )75116(، پاريس 69خيابان ويکتور هوگو، پالک :  به نشانی، وکيل دادگستری،دفورژ

  )75008(، پاريس 9خيابان ُهش، پالک : ، وکيل دادگستری، به نشانیدميدوف



  هندیمسعود ـ  2
  )ايران(در تهران ) 1326 خرداد 5 (1947 ماه مه 26متولّد در 

  القبندفرزند يوسف و زهرا ع
  .زندانی است" السانته"در زندان 

  )1370 شهريور 20 (1991 سپتامبر 21): صادره از سوی بازپرس(تاريخ قرار زندان 
در رابطه  يتکاران و نيز ارتکاب تخلّفاتشکيل گروه جن: نت در ارتکاب قتلاوعم: شرح موارد جرمـ 

با يک اقدام دسته جمعی که هدف آن برهم زدن نظم عمومی بطور شديد بوسيلۀ تهديد و يا با ايجاد 
  .وحشت بوده است
) 75116(، پاريس 29خيابان ژرژ ماندل، پالک : ، به نشانیوکيل دادگستری، هرس: وکيل مدافع وی

  .است

   سرحّدیزين العابدين ـ  3
  )ايران(در بيرجند )  شمسی1345 يا 1344 (1966تولّد در سال م

  . عبدالهیالفرزند محّمد و لي
  .زندانی است در زندان ِفرن

  ).1370 ديماه 2 (1991 دسامبر 22: تاريخ قرار بازداشت بين المللی
  ).1370 ديماه 2 ( 1991 دسامبر 23: تاريخ بازداشت موقت

  ).1371اد  خرد4 (1992 مه 25: تاريخ استرداد
  ).1371 خرداد 5 (1992 مه 26): از سوی بازپرس(تاريخ قرار صادره 

 با يک اقدام گروهی که  ارتکاب تخلف در رابطهعاونت در ارتکاب قتل ها و نيزم: شرح موارد جرمـ 
  .هم زدن نظم عمومی بطور شديد بوسيلۀ تهديد و يا ايجاد وحشت بوده استهدف آن بر

  ).75001(، پاريس 120ری ُولی، شماره کوچه :  به نشانیوکيل دادگستری، آلباال: وکيل مدافع وی

  بوير احمدیفريدون ـ  4
  )ايران(در کهکيلويه ) 1332 خرداد 4 (1953 مه 25متولد در 

  متواریـ 
  : ، َرنس و2گوائو، پالک شماره  کوچه: آخرين نشانيهائی که از محل اقامت وی بدست آمده

  )92( در ايسی ِله مولينو 31ه مکّرر کوچه ژان پير تنبو، شمار
  .محل اقامت کنونی او در دست نيست

  )1370 مرداد 23 (1991 اوت 14: تاريخ صدور قرار بازداشت
  ) متن فرانسه3صفحه (

  00627/94شماره 

 با يک اقدام ارتکاب قتل، تشکيل گروه جنايتکاران و نيز ارتکاب تخلف در رابطه: شرح موارد جرمـ 
  .هم زدن نظم عمومی بطور شديد بوسيلۀ تهديد و يا ايجاد وحشت بوده استف آن برگروهی که هد

   معرفی کردهمحّمد آزادیول الهوّيه ای که خود را به نام مجهـ  5
  ).ايران(در گلپايگان ) 1339اّول فروردين  (1960  مارس21متولد 

  :دارای اسامی مستعار



  :يدر کياحعلی ـ 
  :و) ترکيه(در وارتو ) 1337)  دی14 (1958 ژانويه 4متولد در 

  :ناصر نوريانـ 
  )ايران(در تهران )  شمسی1336 يا 1337سال  (1958متولد در سال 

  .متواری
  .پاريس 75ـ 15، 142هتل پرنتانيا، بولوار دوُکرِبل پالک : آخرين نشانی شناخته شدۀ وی

  .محل اقامت کنونی او در دست نيست
  )1370 مرداد 23 (1991ت  او14: تاريخ صدور قرار بازداشت

ارتکاب قتل، تشکيل گروه جنايتکاران و نيز ارتکاب تخلف در رابطه با يک اقدام : شرح موارد جرمـ 
  .گروهی که هدف آن برهم زدن نظم عمومی بطور شديد بوسيلۀ تهديد و يا ايجاد وحشت بوده است

  شيخ عطارحسين ـ  6
  )ايران( تهران در) 1328 آبان 15 (1949 نوامبر 16متولد در 
  تنشانی محل اقامت وی در دست نيسـ  مقيم ايران
  متواری

  )1370 مهر 30 (1991 اکتبر 22: تاريخ صدور قرار بازداشت
و نيز ارتکاب تخلف در رابطه . تشکيل گروه جنايتکاران. معاونت در ارتکاب قتل: شرح موارد جرمـ 

طور شديد بوسيلۀ تهديد و يا ايجاد وحشت با يک اقدام گروهی که هدف آن برهم زدن نظم عمومی ب
  .بوده است

  اديبسویمسعود ـ  7
  )ايران(در تبريز )  شمسی1338 و يا 1339سال  (160متولد در سال 

  فرزند فللمت و فاطمه
  .مقيم بوده است) ترکيه(گوموش  چال ايولر کورک اتو سوقاقواقع در باغ 7. 1در آپارتمان که 

  متواری
  )1371 شهريور 17 (1992  سپتامبر8: زداشتتاريخ صدور قرار با

  در رابطه با تشکيل گروه جنايتکاران و تخلّف: معاونت در ارتکاب قتل: شرح موارد جرمـ 
  ) متن فرانسه4صفحه (

  00627/94شماره 

يک اقدام گروهی که هدف آن برهم زدن نظم عمومی بطور شديد بوسيلۀ تهديد و يا با ايجاد وحشت 
  .بوده است

  قاسمی نژاداصر نـ  8
  )ايران(در آبادان )  شمسی1338 و يا 1339 (1960متولد در سال 

  .نشانی محل اقامت وی در دست نيستـ ساکن ايران 
  .متواری

  )1372 ارديبهشت 1 (1992 آوريل 21: تاريخ صدور قرار بازداشت



 در رابطه با اونت در ارتکاب قتل، تشکيل گروه جنايتکاران، ارتکاب تخلفعم: شرح موارد جرمـ 
يک اقدام گروهی که هدف آن برهم زدن نظم عمومی بطور شديد بوسيلۀ تهديد و يا ايجاد وحشت بوده 

  .است

  شوريده شيرازی نژادسين غالمحـ  9
  )ايران(در آبادان ) 1328 اسفند 1 ( 1950 فوريه 20متولد در 

  .نشانی محل اقامت وی در دست نيستـ مقيم ايران 
  .متواری

  )1372 ارديبهشت 1 (1993 آوريل 21: ور قرار بازداشتتاريخ صد
تشکيل گروه جنايتکاران، ارتکاب تخلف در رابطه با . اونت در ارتکاب قتلعم: شرح موارد جرمـ 

يک اقدام گروهی که هدف آن برهم زدن نظم عمومی بطور شديد بوسيلۀ تهديد و يا ايجاد وحشت بوده 
  .است

  :شاکيان خصوصی

  .  که شخصأ و نير به نام فرزند خود، گودرز بختيار، دست به شکايت زده استبختيارتاج شاهين ـ  1

  . خيابان لونشان5پالک شماره 
   سورن92150

ـ ) 75017(ه آمپر در پاريس ، کوچ24شماره ـ ، وکيل دادگستری داِنهـ : وکالی مدافع وی عبارتند از
  ).75006(، پاريس 2کوچه تورنون، پالک : ، وکيل دادگستریلومبار

  بختيارگی ـ  2
  کتور دو پليسپره ف

  ، بولوار دو پاله7پالک شماره 
  .پاريسـ  75004
  .ع نداردوکيل مداف

  بختيارپاتريک ـ  3
  ، خيابان فردينان بويسون17پالک شماره 

  پاريسـ  75016
  ) متن فرانسه5صفحه (

  00627/94شماره 

  )75017( کوچه گونو در پاريس 3 پالک شمارهـ ، وکيل دادگستری دوپووی: وکيل مدافع وی

  بختيار: ، نام شوهررفيعیفرانس ـ  4

  ساکن منزل آقای پاتريک بختيار
  ، خيابان فردينان بويسون17پالک شماره 

  پاريسـ  75016
  )75017( کوچه گونو در پاريس 3پالک شماره ـ ، وکيل دادگستری دوپووی: وکيل مدافع وی



  ∗"آتانتا. ِاس. او. ِاس"ـ  5

  ايندگی از طرف اين سازمان، فرانسواز رودتسکی رئيس آنبه نم
   پاريس75001ـ  253کوچه َسن دنی، پالک شماره 

  )75116(پاريس ـ  خيابان بوژو 51شماره ـ ِلوی، وکيل دادگستری ـ : وکالی دفاع
  )75116(پاريس ـ  خيابان بوژو 51شماره ـ اسپيز، وکيل دادگستری ـ 

  .گام مذاکرات، اتخاذ تصميم و صدور حکمبهنصورت اسامی اعضای دادگاه 

  خانم َانزنی، رئيس
  خانم راِدن، مشاور
  آقای کاتنُوا، مشاور

  .ن دادرسی کيفر تعيين گشته اند آئي191هر سه نفر طبق ماّده 

  خانم بنيستی:  دادگاه بهنگام بحث و مداکره و اعالم حکممنشی

ای مارتن، داديار و بهنگام اعالم رأی آقای ث و مذاکره آق را در جلسه بحمقام دادستانینمايندگی 
  .باليت، داديار، بعهده داشتند

  مذاکرات
  :شعبۀ اّول دادسرا) 1372 اسفند 23 (1994 مارس 14در جلسه موّرخ 

  خانم َانزنی، رئيس، گزارش تنظيمی خود را قرائت و ـ 
  .ندنداضر در جلسه رساحآقای مارتن، داديار، تقاضاهای خود را به سمع اعضاء ـ 

  ) متن فرانسه6صفحه (

  00627/94شماره 

، وکالی دادگستری؛ اسپيز و ژان ُپل ِلوی، "لومبار"و " داِنه"بارتَلی، وکيل دادگستری به جانشينی ـ 
  .وکالی دفاع شاکيان خصوصی، نظرات خود را بطور اختصار بيان داشتند

 ِدفورژ و ُدميدوف وکالی مدافع وکيلی ، ِهرس، وکيل مدافع هندی؛ سانسو،سرحّدیآلباال، وکيل مدافع ـ 
آخرين کسانی بودند که با ابراز ـ نی وکالی مدافع افرادی که تحت تعقيب قرار گرفته اند عيـ راد 

  .تذکرات اجمالی خود، رشتۀ سخن را بدست گرفتند
  .دوپوی، وکيل دادگستری، در جلسه حضور نداشت

  تذکار آئين دادرسی
، بازپرس دادگاه شهرستان پاريس دستور داد که پروندۀ )1372بهمن  18 (1994 فوريه 7در تاريخ 

  .دادرسی و برگه های مربوط به آن بوسيلۀ دادستان شهرستان به دادستان دادگاه استان منتقل شود
، به اطالع افرادی که 1372)  بهمن 18 (1994 فوريه 7 اين دستور، طی نامه های سفارشی موّرخ

  :د و نيز به آگاهی شاکيان خصوصی و وکالی ايشان رسيدتحت تعقيب قرار گرفته ان
، به اشخاص تحت تعقيب به )1372 اسفند 13 (1994 مارس 4 با ارسال نامه های سفارشی موّرخـ 

  .نام های فريدون بوير احمدی و محّمد آزادی و نيز به شاکيان خصوصی و وکالی ايشان
 مارس 7را که در تاريخ ) نامه ها(ی وصول بوسيلۀ رؤسای زندان که بی درنگ رونوشت قبض هاـ 
  .به امضای مسعود هندی، زين العابدين سرحّدی و علی وکيلی راد رسيده است) 1371 اسفند 16(

                                                 
  ).اشت مترجميادد(سازمان کمک رسانی فوری به اشخاص و اماکنی که هدف سوء قصد و يا بمب گذاری واقع شده اند  ∗



و با ضمانت وزير دادگستری به ) با امور خشونت آميز(بوسيلۀ دفتر همياری بين المللی مبارزه ـ 
  .مسعود اديبسوی در ترکّيه
  .درسی به نامبردگان در باال ابالغ گشته استتاريخ تشکيل جلسات دا

 اسفند 19 (1994 مارس 10پروندۀ حاوی کيفرخواست کتبی دادستان دادگاه استان پاريس موّرخ 
مقّررات و . به دفتر دادسرا تسليم گشته و در اختيار وکالی مدافع طرفين دعوی قرار گرفت) 1372

 طبق مفاد ماّدۀ. درسی کيفری مورد رعايت قرار گرفت آئين نامۀ دا197مهلت قانونی مندرج در ماّده 
مه های زير، پس از رؤيت منشی دادگاه و ارسال به مقام دادستانی  قانون دادرسی کيفری، مرقو198

  .در پرونده وارد و به دفتر دادسرا تسليم گشت
  ) متن فرانسه7صفحه ( 

  00627/94شماره 

" باراتلی"و " لومبار" دقيقه صبح بوسيله 32و  11در ساعت ) 1372 سفند 20 (1994 مارس 11ـ 
  هين تاج بختيار و فرزند صغير وی؛وکالی مدافع خانم شا

د از ظهر بوسيلۀ ِهرس وکيل مسعود ع دقيقه ب17 و 4در ساعت ) 1372 سفند 20 (1994 مارس 11ـ 
  هندی؛

  ل سرحدی؛ دقيقه بوسيلۀ آلباال، وکي25 و 12در ساعت ) 1372 اسفند 21 (1994 مارس 12ـ 
فورژ و  دقيقه بعد از ظهر بوسيله سانسو، ِد48 و 2در ساعت ) 1372 اسفند 21 (1994 مارس 12ـ 

  .ُدميدوف وکالی دفاع وکيلی راد
  )متن فرانسه 8صفحه ( 

  00627/94شماره 

  تصميم

  . آئين نامه دادرسی کيفری، تصميم، پس از انجام شور و مذاکره، اتخاذ گشت200بر طبق ماّده 
  )به ديوان تميز(زمينه درخواست مربوط به ارجاع پرونده  در 

 روز به  در يادداشت خود درخواست کرده بود که حريان دادرسی بمّدت هشتسرحدیوکيل مدافع 
منأ شرح مشاراليه ض. از تقاضای خود صرفنظر نمودضوری وی تعويق افتد ولی در جلسۀ ح

. نده اشاره گشته به دادسرا تسليم داشته استمبسوطی که در آن به جنبه های اساسی و حقوقی پرو
  .بنابراين رعايت حقوق اشخاص ذيحق در دفاع، ارجاع پرونده را به ديوان تميز ايجاب نمی کند

  :دربارۀ درخواست تعليق رأی

 در يادداشت خود از دادگاه درخواست نموده که به نکات مشروحۀ زير عطف وکيلی رادوکيل مدافع 
  :توّجه گردد

 آئين نامه دادگاه اروپائی 6نائی که در ماّده عجريان دادرسی، خصوصيات عدل و انصاف به مدر ـ 
  .حفظ حقوق بشر و آزاديهای اساسی قيد شده مراعات نگشته است

  .فرصت کافی داشته باشد مقّدمات دفاع خود را فراهم کندوکيلی راد تعليق گردد تا  رأی صادرهـ 
  :دادگاه دستور دهد که

  ی از تمام اوراق پروندۀ بازپرسی تهّيه و در اختيار وکالی دفاع شخص نامبرده قرار گيردرونوشتـ 
  :و نيز دادگاه مقّرر دارد



مخارجی که وکالی مدافع تسخيری شخص مورد تعقيب چه در گذشته و چه در آينده در رابطه با ـ 
وطه بعنوان هزينۀ دادرسی به با ارائه اسناد مربـ و خواهند گرفت ـ پرداخت حّق ترجمه بعهده گرفته 

  .ايشان تأديه شود
  :دستور داده شود که

 و ديگر متّهمان بعمل آمده و همچنين متن قراری که از وکيلی رادشرح بازجوئيها و تحقيقاتی که از ـ 
صادر گشته و ) 1373 بهمن 18( 1994 فوريه 7سوی آقای بروگير بازپرس اّول دادسرا در تاريخ 

جانشين " ری گروبوله"ت و ضمائمی که آقای طعی قرار موقوفی تعقيب و مستنداقيفر خواست نيز ک
کر کأل به رار فوق الذقو که ـ رخواست کرده دادستان شهرستان ارسال آنرا کتبأ از آقای دادستان کّل د

  .به زبان فارسی ترجمه گرددـ دالئل مذکوره در آن استناد می جويد 

   از آنچه که گذشتبعد

 6ين نکته شايسته بنظر مير سد که لزوم دادرسی مطابق با عدل و انصاف که در ماّده يادآوری اـ 
قرارداد پيش بينی گشته مربوط به نحوۀ اقامۀ دعوی در دادگاه است و نه مربوط به مرحلۀ بارپرسی 

  .پرونده
  )متن فرانسه 9صفحه (

  00627/94شماره 

عه که در تاريخ روز جم) 1372 اسفند 19( 1994 مارس 10 طّی نامۀ موّرخ  وکيلیوکيل مدافع* 
 تشکيل جلسه دادگاه، وصول گشته، يش ازنی سه روز پع ي،)1372 اسفند 20 (1994 مارس 11

با توجه به . تقاضا نموده است که يک رونوشت کامل از اوراق پرونده در اختيار وی قرار گيرد
ترتيب اثر دادن به چنين تقاضائی که از  فقره نظرّيه و يادداشت که در پرونده موجود است 8636تعداد

کان، حّتی بفرض ارجاع و اين عدم ام. نظر زمانی هم دير به دادگاه تسليم گشته امکان پذير نمی باشد
، باز هم صادق است زيرا حکم بايد حد اکثر دو ماه به دادگاه تميز( ب الوقوع پرونده ريبالّضرورۀ ق

صادر ) 1372 بهمن 18 (1994 فوريه 7هرستان که در تاريخ بعد از قرار ابالغ به آقای دادستان ش
  .گشته است صادر شود

بعالوه وکيل مزبور در تمام مراحل بارپرسی به پرونده دسترسی داشته است و بنا بر اين بنظر نمی 
فاع لطمه وارد کرده اوراق پرونده به حقوق وی در امر درونوشت  رسد که مشکالت مربوط به تهّيۀ

حقيقت هم يادداشت ارسالی به شعبه اّول دادسرا و هم يادداشتهائی که در مرحلۀ بازپرسی در . باشد
تسليم گشته نشان می دهد که وکيل مزبور از مجموع محتوّيات پرونده آگاهی کامل داشته و از اينرو 

  .توانسته است دالئل خود را چه در برابر بازپرس و چه در شعبۀ اّول دادسرا به کرسی بنشاند
باالخره شايسته است به ذکر اين نکته نيز بپردازيم که در صورت احالۀ پرونده به دادگاه جنائی، مفاّد 

خود اصحاب دعوی و نيز به وکالی مدافع  صدور رونوشت اوراق پرونده را به ،280 و 279 وادم
  .ايشان پيش بينی می کند

 برای صدور دستور بمنظور ارجاع بنابراين در انتظار صدور رونوشت تمام اوراق پرونده، موردی
  .آن وجود ندارد

رسيدگی به تقاضای تأديه هزينه ای که وکالی مدافع تسخيری از بابت پرداخت حق الترجمه بعهده * 
  . در صالحّيت شعبۀ اّول دادسرا نيستدگرفته ان

  .در زمينه ترجمۀ اوراق پرونده با زبان فارسی نيز نمی توان دستوری صادر کرد* 
قع، از يکسو شخص مّتهم در کلّيه مراحل بازپرسی که طی آن موارد اّتهام به آگاهی وی رسيده در وا

از وجود يک مترجم بهره گرفته و از سوی ديگر تنها، وکيل فرانسوی زبان وی می تواند در مرحلۀ 
منحصرأ برای استفادۀ شخصی بازپرسی به اوراق پرونده دسترسی داشته باشد و از آن رونوشتی 

  ). آئين نامه دادرسی کيفری114تبصرۀ آخر ماّده ( حّق استنساخ آنرا ندارد ويش تهّيه کند وخ



نين نتيجه گيری ميشود که چون شخص مورد تعقيب در مرحلۀ بارپرسی نمی تواند به اين قاعده چاز 
  .اوراق پرونده دسترسی پيدا بکند بالنتيجه ترجمۀ آنرا نيز نمی تواند در اختيار داشته باشد

* * *  
  )متن فرانسه 10صفحه (

  00627/94شماره 

  در اصل

 آقای شاپور  دقيقه صبح، اجساد50 و 11لی ساعت ا، حو)1370 مرداد 17 (1991 اوت 8 در تاريخ
 کوچۀ کلوُزره در سورن که 37 در ويالی واقع در شمارۀ کتيبه و منشی وی آقای سروش بختيار

  .نامبردگان در آن اقامت داشتند کشف گرديد
 ايشان به وقوع پيوسته بود در اثر ضربات  ساعت پيش از کشف اجساد48قتول که مرگ اشخاص م

  .بيشمار کارد که خونريزيهای زيادی را سبب گشته بود صورت گرفته بود

 ژوئيه 18در فرانسه در حال تبعيد بسر می برد و در تاريخ ) 1358 (1979 سال  که ازبختيارآقای 
قرار داشت و  د قرار گرفته بود زير حمايت پليس فرانسهيز مورد سوء قصن) 1359 تير 27 (1980

فرانسوی باالّخص به امر کنترل ورود و خروج اشخاصی که به ديدار وی می رفتند می  مأموران
  .پرداختند

 از کشف دو فقره قتل، سه تن اشخاصی که آخرين ديدارکنندگان بعددر اين شرايط بود که بالفاصله 
وکيلی ، علی آزادی، محّمد بويراحمدیفريدون : ل بودند مورد سوء ظن قرار گرفتنداشخاص مقتو

هر در ويال حضور يافته و  بعد ازظ5در ساعت ) 1370 مرداد 15 (1991 اوت 6 که در تاريخ راد
تا اينکه فقط . از اين سه نفر ديگر اثری ديده نشده بود.  از آنجا خارج گشته بودندبعديک ساعت 
  . ژنو بازداشت گرديددر) 1370 خرداد 30 (1991 اوت 21خ  در تاريوکيلی راد

بوير . و. ام.  گشت که سه نفر مزبور بعد از ارتکاب جرم با اتومبيل بیمعلومدر طّی بازجوئی 
 ه برخی از آنها با لکه های خون آغشته بود از تن شاناحمدی از محل دور شده و لباسهای خود را ک

 در پاريس مانده بوير احمدیدر حاليکه . توی آشغالدانی انداخته بودند" ولونیبوادوب"در آورده و در 
.  ترک خاک فرانسه بر آمده و به کشور سويس رفته بودند همانروز در صددآزادی و وکيلی رادبود، 

دهۀ اّول ـ دو دهۀ دوم خرداد  (1991هر سه تن از ياری همدستانی که نحوۀ عملکردشان از ماه ژوئن 
طرح مزبور به ترتيبی است که در سطور پائين . طرح ريزی گشته بود بهره گرفته بودند) 1370تير 

  .بدان اشاره می شود

  طرز وقوع رويدادها

  : به خاک فرانسه از چندين ماه پيش تنظيم گشته بودآزادی و وکيلی رادبرنامۀ ورود 

  ،)1370 خرداد 8 (1991مه  29 که قبأل گذرنامه ای بهمين نام در دست داشته، در تاريخ آزادی
  )متن فرانسه 11صفحه (

  00627/94شماره 

 نيز همانروز گذرنامه ای به نام وکيلیدر حاليکه .  می گيردنوريانگذرنامۀ ديگری به اسم ناصر 
  . دريافت می کندحسينیکمال 

امه  برای اين دو نفر دو گواهی نبوير احمدیفريدون ) 1370 خرداد 23 (1991 ژوئن 13در تاريخ 
  .محّل اقامت در منزل دوست دختر خود ماريزميشل در شهر َرنس می گيرد



 از سفارت فرانسه آزادی و وکيلی راد) 1370 تيرماه 5 و 2 (1991ن  ژوئ26 و 23روزهای در 
در ايشان .  می کنندکمال حسينی و امير نورياندر تهران تقاضای صدور ويزا به اسامی ناصر 

ت فرانسه، مسافرت خود را يک سفر تجارتی به حساب شرکتی به نام  تسليمی به سفارتقاضاهای
مود کرده و توضيح داده بودند که هدف از اين سفر دادو ستد وسايل الکترونيکی برای نسيفاکس وا

 ژوئيه 2ود هندی، کارمند تجارتی اين شرکت، در اخذ ويزاها که در تاريخ عمس. ايران بوده است
  .در گشته نقش قاطعی داشته است صا)1370 تيرماه 11 (1991

، مدير طرح ماهوارۀ شيخ عطارخود آقای  وی اظهار داشته که بنا به درخواست دوست ديرين
  .وزارت پست و تلگراف و تلفن ايران، دست به کار گشته است

ـ دو دهۀ آخر خرداد  (1991 نيز از ماه ژوئن بوير احمدیبنا بر اظهاراتی که جمع آوری شده است، 
ضمنأ مسافرتهائی نيز وی . در انتظار ورود دو دوست خود به فرانسه بوده است) 1370اّول تير دهۀ 

به ترکّيه بمنظورمالقات دوستان خود و يا ) 1370 تير 14 (1991 ژوئيه 5مان و در به اطريش، آل
  .برای کسب اطالعاتی درباره ورود آنها انجام داده است

 از بعدمدستانی که قرار بود، هزيرا به احتمال زياد : تعويق ميافتدسرانجام، تاريخ ورود آن دو نفر به 
) دهۀ اّول مرداد(انجام عمل، در ژنو دست به کار شوند نتوانسته بودند ويزای خود را در آخر ژوئيه 

دو ) 1370 تيرماه 26 (1991 ژوئيه 17در تاريخ . بدست آورند) دهۀ دوم مرداد(يا اوايل ماه اوت 
 های بار، به دنبال درخواستاين . بمنظور اخذ ويزا به سفارت فرانسه تسليم می کننددرخواست جديد 

در .  صادر می گرددآزادی و وکيلی رادبه اسامی )  تيرماه4( ژوئيه 26مزبور، دو ويزا در تاريخ 
  . مقيم شهر َرنس قيد گشته استبوير احمدیپروندۀ مربوطه علت مسافرت ديدار دوستانه از 

هران، بوسيلۀ تلفن، مبادرت  از تناصری با نام مجعول وکيلی) 1370 تيرماه 3 (1991ه  ژوئي25در 
در " آونو ديتالی "36واقع در شماره ) 1370 مرداد 11 (1991 اوت 3ۀ استوديوئی از تاريخ جارابه 

  .پاريس سيزدهم می نمايد

 شرکت بختيارور پ در يک نشست سياسی در منزل شابوير احمدی) 1370 تيرماه 5( ژوئيه 27در 
  .کرده بود

 وارد فرودگاه اورلی گشته و مورد استقبال آزادی و وکيلی) 1370  مرداد8( ژوئيه 30در روز 
" ُگره ِنلبولوار "142هتل پرنتانيا واقع در شماره ايشانرا به وی .  قرار می گيرندبويراحمدی

 15( اوت 6مبردگان تا صبح روز نا. راهنمائی کرده و برای ايشان اطاقی در هتل ياد شده می گيرد
  .در آن هتل اقامت داشته اند) مرداد

  )متن فرانسه 12صفحه (

  00627/94شماره 

در " نو ديتالیآو "36ای استوديو واقع در شماره کليده) 1370 مرداد 11 (1991روز دوم ماه اوت 
ر اينجا به اين نکته هم جا دارد د. قرار می گيردـ  بر خود نهاده بود ناصریکه نام ـ  وکيلیاختيار 

 از انجام عمل  بعداشاره گردد که خود وی در استوديوی مزبور سکونت نکرده و اين مسکن در واقع
  . بکار رفته استبوير احمدی مخفی گاهی برای بعنوان

 که ريش خود را تراشيده بود در هتل بوير احمدی) 1370 مرداد 15 (1991  اوت6در روز 
  .ن دو ميآيدبه سراغ آ" پرنتانيا"

شرکتی که  از "اتومبيل بزرگ سريع السير"صبح همانروز همين شخص، در مورد امکان کرايۀ يک 
رانندگی اش  به اين کار ميپردازد کسب اطالع می نمايد ولی چون مسئول شرکت فوتوکپی گواهينامۀ

  .را می خواهد مشاراليه از اين کار صرفنظر می نمايد
 همانروز اين سه نفر به ويالی آقای شاپور بختيار رفته و حوالی ساعت  ازظهر بعد5بنابراين ساعت 

  . از ظهر از آنجا خارج می گردند بعد6



 از ارتکاب جرم، در پاريس مخفی می گردد؛ در حاليکه دو همدست وی  بعد، بالفاصلهبوير احمدی
  .بسوی کشور سويس فرار می کنند

 24( اوت 16 از  بعدو سپس،" آونو ديتالی "36ه ، ابتدا در استوديو واقع در شماربوير احمدی
  . ناپديد می گردد بعد کوچه َسن شارل اقامت کرده و3/1ۀ ر، در آپارتمان واقع در شما)مرداد

  :ت خود را بنحوی که در سطور زير ميآيد سپری کرده اندهمان اوان دو شخص متواری، اوقادر 

 که در ايران پيش از کيا ر حيد علی وکوثرسی دو نفر مزبور، با دو گذرنامه ُترک به اسامی مو
حرکت شان شخصی به نام بيژن در اختيارشان گذاشته بوده سوار قطاری می گردند که قرار بود به 

 16( ماه اوت 7سپس با تاکسی رهسپار آنسی گشته و در تاريخ . پراش حرکت کندـ سوی شهر ليون 
  . می گردند از نصف شب به اين شهر وارد بعد2ساعت ) مرداد

 از ارائه گذرنامه های  بعد سعی می کنند خود را به ژنو برسانند ولی در مرز،7آن دو، صبح روز 
  .ود آنان جلوگيری می شود جعلی هم روی آن خورده بود، از وررک که ُمهر ويزایت

 اوت 11 از مراجعت به فرانسه، در هتلهای مختلف بسر برده و به ويژه تا تاريخ  بعداشخاص مذکور،
  .اقامت کرده اند" هتل دوِلست"و سپس در " هتل دو فرانس"در واالنس در ) 1370 مرداد 20( 1991

، احتماأل با استفاده از اتوبوس، )1370 مرداد 21 (1991 اوت 12، آنان در روز وکيلیبنا بر اقرار 
  .موفق به عبور از مرز گشته و خود را به شهر ژنو می رسانند

* * *  
  )ن فرانسهمت 13صفحه (

  00627/94شماره 

در تمام طول ايت مدت، به موازات اقداماتی که در ايران و فرانسه بمنظور تهّيه مقدّمات و ارتکاب جنايت و 
نيز فرار دادن عامالن آن صورت می گرفت معلوم گشته است که چندين نفر ايرانی نيز در اسالمبول دست 

 که تابعّيت ز اين افراد به نام مسعود اديبسویهوّيت يکی ا. ده انداندر کار کمک فّعاالنه ای در اين زمينه بو
  .کشور ترکّيه را هم پذيرفته است مشخص گشته است

رک با ويزاهای جعلی را دو نفر قاچاقچی مواّد مخّدره جوئی معلوم گشته که دو گذرنامه تدر طّی باز
  . قرار داده اند اديبسوی در اختيار آيدين و قهرمانبه نام های

، با )1370ارديبهشت ـ فروردين  (1991ماه آوريل از ) مهدی و نورانیبه نام های (دو ايرانی 
 و بيژن اسفندياری تماس گرفته بودند تا وی آپارتمانی در اختيار دو نفر به نام های اديبسوی
 در آن )1370 مرداد 29( 1991 اوت 20اشخاص مزبور تا تاريخ .  قرار دهدشيبانی فر منوچهر

  .پارتمان بسر برده اندآ

 در اديبسوی را که مورد استفادۀ وکيلی راد و آزادی قرار گرفته، کوثر و کياجعلی به نام دو گذرنامه 
  . گذاشته بوده استشيبانی فراختيار 

وانگهی، اشخاصی که در جنايت انجام يافته در فرانسه دست داشته اند به کّرات پيش از ارتکاب 
 تماس شيبانی فر و اسفندياری و منزل اديبسویايت و بعد از آن با آپارتمان جنايت، بهنگام عمل جن

  .تلفنی داشته اند
  :تماسهای تلفنی مزبور از اين قرار بوده است

از منزل بوير احمدی ) 1370 مرداد 10 (1991، به ويژه در تاريخ اّول اوت پيش از ارتکاب عمل
  . تلفن می شوداسفندياریبه " پرنتانيا"جاور هتل و نيز از کابين تلفن م" ايسی ِله مولينو"در 

 دقيقه بعد 45 و 4دوبار، حوالی ساعت ) 1370 مرداد 15 (1991 اوت 6روز ، روز ارتکاب عمل
  .ازظهر از کابين تلفن مجاور منزل شخص مقتول



 ـليون " از ايستگاه راه آهن وکيلی يا آزادی) 1370 مرداد 15 (1991 اوت 6روز ، پس از ارتکاب
   ."پراش

، در تمام مدتی که دو نفر مزبور متواری بوده اند تماسهای تلفنی از شهرهای آنسی، دبعروزهای 
ه شدنشان از مرز، حدود ده بار از شهرستان واالنس تلفن کرده دآنماس صورت گرفته و بعد از ران

  .اند

ر آنها پناه جسته بودند  به دستياری همدستان ديگر به ترتيب د آزادیو نيز از هتل های شهر ژنو که
  .با اين دو تلفن در ترکّيه تماس حاصل شده است

بعالوه معلوم گشته است که دو آپارتمان واقع در شهر اسالمبول محّل مالقات سه فرد متواری و 
  .فته است عازم آن شهر گشته بودند قرار گراشخاصی که از ايران

  )متن فرانسه 14صفحه (

  00627/94شماره 

، از بين شماره های تلفن مربوط به ايران که از دو آپارتمان مذکور به آنها تماس حاصل  از اينرو
  :گشته است جا دارد به تماسهای تلفنی زير اشاره شود

د از دستگيريش در اختيار داشت و که با شمارۀ تلفن نزديکان وی ع بوکيلی رادبا شماره ای که ـ 
 بار تماس 7) 1370 تير 11 (1991 ژوئيه 2و )  تير 7( ژوئن 28تطبيق می نمايد در بين روزهای 

  .حاصل شده است
فی گاههای اشخاص متواری و همدستانشان با چندين شمارۀ تلفن هم از ترکّيه و هم از مساکن و مخـ 

  .در ايران تماس حاصل گشته است
ميان آنان تنها از مطالب ياد شده در باال نتيجه گيری می شود که ساکنان اين دو آپارتمان، که از 

 بطور صريح مشّخص گشته است، در تهّيه مقدّمات و انجام عمليات جنايت و قرار اديبسویهوّيت 
  . عامالن آن سهم فّعالی داشته اند

* * *  

  . پس از رسيدن به شهر ژنو از هم جدا گشته اندآزادی و وکيلی
نده اويندسور گرفته بود گذررا در اطاقی که در هتل )  مرداد23( اوت 14وکيلی دو شب يعنی تا 

فات خود اظهار داشته است که دستگير گشته و ضمن اعترا)  مرداد20( اوت 21وی در روز . است
  اکبریبه يک ايرانی به نام بيژن)  مرداد22( اوت 13امه ترک خود را که جعلی بوده در تاريخ گذرن

. امه ديگری در اختيار او بگذاردسپرده و اين شخص در عوض به وی وعده داده ه فردای آنروز گذرن
  . تا روز دستگيريش سرگردان بوده استوکيلیولی چون اين قرار به انجام نرسيده 

*  

در شرايطی که در ـ  زين العابدين سرّحدی و ناصر قاسمی نژادآزادی که کمک افرادی به نام 
  .برخوردار گشته، وضع ديگری داشته استـ سطور پائين به آن اشاره می شود 

 اوت 9که قاسمی نژاد از تاريخ " ِاتوال"، در هتل )1370 مرداد 22 (1991 اوت 13آزادی در روز 
  .در آن اقامت داشت اطاقی اجاره کرده است)  مرداد18(

جا دارد در اينجا به اين نکته اشاره گردد که شخص اخيرالذکر ويزای خود را با استفاده از روشهائی 
با توّسل به آن از ُحسن نّيت اوليای شرکت ) 1370تير ـ خرداد  (1991 در ماه ژوئن هندیکه 

  .سيفاکس سوء استفاده کرده بود بدست آورده است

 در شهر کوماترا، سرپرست شرکت "سيگريست" از آقای شوريدهدر واقع شخصی به نام حسن 
 است سمی نژادقاژنو، خواهش کرده بود با ارسال دو تلکس دعوت به اسم دو نفر که نام يکی از آنها 

 27تلکس ها در تاريخ . از سوی شرکت به سفارت سويس در تهران، خدمتی در حّق وی انجام دهد



 روزۀ خود را 15 ويزای با اعتبار قاسمی نژادبه ايران مخابره گشته و ) 1370 تير 6 (1991ژوئن 
  .دريافت داشته است) 1370 مرداد 16 (1991 اوت 7در تاريخ 

  )همتن فرانس 15صفحه (
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بطور انفرادی در هتل ِاتوال اقامت نموده و پس از آنکه )  مرداد22 تا 18( اوت 13 تا 9وی از 
جا به وی ملحق گشته، دو نفری اطاقی در هتل ژان ژاک در آن)  مرداد22( اوت 13ی در روز آزاد

  .روسو اجاره نموده اند
دو تماس تلفنی از آپارتمان )  مرداد22 و 18( اوت 13 و 9در روزهای  در طّی همين مّدت،

 و 14صورت گرفته و دو تماس تلفنی ديگر نيز در روزهای " ِاتوال" در اسالمبول به هتل ديبسویا
 برنامهظاهرأ . از همان آپارتمان به هتل ژان ژاک روسو بعمل آمده است ) مرداد24 و 23( اوت 15

به ـ نيز بعنوان محّل ارتباط استفاده گشته  شور ترکّيهکه در تنظيم آن از کـ  به ژنو قاسمی نژادرفتن 
  . به او ياری دهدآزادیاين سبب پياده شده که نامبرده در امر متواری شدن 

منتها به اسم ـ قاسمی نژاد  به اّتفاق زادیآاطاقی که در آن : لوم داشته است کهعبعالوه بازجوئی م
، در آن اقامت کرده بوسيلۀ شخصی "روی هوائی خيابان ني416شماره "و به نشانی ـ  رزاقحميد 

  .رزرو گشته، که هويتش مشّخص نشده است

  .اين هتل را بکلی ترک کرده اند)  مرداد24( اوت 15در تاريخ قاسمی نژاد  و آزادی

ات نموده و اين افراد، در شهر ژنو با اتباع ايرانی مالق آزادی از اين مطالب نتيجه گيری می شود که
  .ی که از مّدت مديدی پيش تنظيم گشته، وسايل فرار او را فراهم کرده اندطبق نقشه ا

در  آزادی ووکيلی محّل اقامت ـ اين استنباط را مشخصات هتل واالنس که در هتل ژان ژاک روسو 
مشخصات مزبور در روی . بدست آمده تأئيد می کندـ )  مرداد20 تا 17( اوت 11 تا 8روزهای بين 

  . در آن سکونت کرده يادداشت شده استقاسمی نژادکه " ِاتوال"تل کارت متّعلق به ه

 در ترکّيه با دو هتلی که دو شخص مذکور در اديبسویتماسهای تلفنی نيز که بطور متوالی از منزل 
  .آن اقامت داشته اند بعمل آمده استنباط مزبور را تأئيد می نمايد

*  

  :در شرايط زير در ژنو دست بکار گشته است نيز، سرحّدیدر طی همان مّدت، شخصی موسوم به 

را در دست داشته، ) 1370 مرداد 2 (1991 ژوئيه 24 که گذرنامۀ صادره در تاريخ سرحّدی
 مرداد 15 (1991 اوت 6بمنظور اقامت سه ماهه در برن تقاضائی بمنظور صدور ويزا از تاريخ 

  .کرده است) 1370
  .ادر گشته استص) 1370 مرداد 8( ژوئيه 20ويزا در تاريخ 

در ژنو " برنينا"به هتل )  مرداد22( ماه اوت 13 را کسی در برن نديده ولی وی در تاريخ سرحّدی
  416تهران، شماره : "هتل ياد شده ُپر نموده نشانیمراجعه نموده و در روی فيشی که در 
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نشانی همان است که در روی فيش هتل روسو مربوط به اين . درج گشته است" خيابان نيروی هوائی
  .مندرج است)  استآزادیکه نام ديگری  (رزاقهمانروز به نام 

که " برنينا" در اسالمبول به هتل اديبسویاز آپارتمان )  مرداد23 و 22( اوت 14 و 13در روزهای 
 با هتل یسرحّدز اطاق هم ا)  مرداد23( اوت 14سرحّدی در آن اقامت داشته تلفن می شود و در 

  .فنی حاصل می گرددلدر آن سکونت داشته اند تماس ت آزادی وقاسمی نژاد ژان ژاک روسو که 



وی تا روز . می رود" پوپی"را ترک کرده و به هتل " برنينا" هتل سرحّدی)  مرداد24( اوت 15در 
  .در اين هتل بسر ميبرد و بعد هم رّدش گم می شود)  مرداد26( اوت 17

وی در .  شرکت نمايدآزادیف از مسافرت سرحّدی علنأ اين بوده است که در سازماندهی فرار هد
و سپس بمنظور اقامت  با يک گذرنامه و ويزای جديد وارد تهران گشته)  شهريور12 (1991سپتامبر 

در اين ) 1370 دی 2 (1991 دسامبر 23و کار در سفارت ايران، رهسپار برن می گردد تا اينکه در 
  .شهر دستگير می شود

* * *  
از آنچه گذشت چنين نتيجه گرفته می شود که اقدامات الزم بمنظور تسهيل ورود آدم کشان به فرانسه 

 1991ماههای مه، ژوئن و ژوئيه  و نيز همدستان ايشان به کشور سويس برای فرار دادن آنها در طّی
  .صورت گرفته است) 1370ارديبهشت، خرداد و تير (

 نزد شرکت هندی، در همان هنگام، اقدامات مشابهی نيز، از يکسو، از طرف مسعود در واقع
 در شوريدهاز سوی ديگر . به فرانسه فراهم گردد آزادی و وکيلیسيفاکس بعمل آمده تا وسايل ورود 

 9که نامبرده تا تاريخ ـ را به کشور سويس قاسمی نژاد  تا وسيلۀ ورود  دست بکار شدهبارُتنشرکت 
  .فراهم نمايدـ د از انجام عمل در آنجا بسر برده است عنی سه روز بعي)  مرداد18(اوت 

سرحّدی موفق به اخذ ويزای اقامت خود در ) 1370 مرداد 8 (1991 ژوئيه 30باالخره در تاريخ 
  .می گرددـ به بهانه اينکه مأموريتی در سفارت ايران در برن دارد ـ کشور سويس 
 با اين ا ارتکاب دو فقره قتل صورت گرفته،م که در رابطه مستقيم باونت در جرع مزصرفنظر ا

ترتيب مسلم گشته که در کشورهای ايران، ترکّيۀ، سويس و فرانسه گروه جنايتکارانی تشکيل يافته که 
، )نهضت مقاومت ملّی ايران." (ا. م. م. ن"بر عليه اعضاء سازمان  هدفش ارتکاب جرائم وجنايات

  منجمله شاپور
  )متن فرانسه 17فحه ص( 
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  . بوده استبختيار
 قانون 265 اران، که از چگونگی آن در ماّدۀيد متذکر شد که تشکيل گروه جنايتکدر اين رابطه با

نامه جديد دادرسی کيفر سخن بميان آمده، هم از نظر   آئين1/450دادرسی کيفری سابق و ماّدۀ 
 بر عليه اشخاص صورت گرفته تخلف متمايزی است و هم ارتکاب جرائمی که بدست اعضاء گروه

  .بخاطر وجود برخی عوامل که آنرا از قّوه به فعل در آورده است

  مسئوليت ها/ 2

  وکيلی رادـ آ 

در يادداشت خود ابراز داشته که موارد جرمی که بر عليه موکل وی عنوان گشته وکيلی راد وکيل 
  .يب را کرده استکافی نيست و تقاضای صدور حکم منع تعق

  :از مطالعۀ پرونده مطالب مندرجه در زير بدست ميآيد

  .دستگير گشته استوکيلی راد از بين سه تن عامالن دوفقره قتل فقط 
توضيحات زير را در رابطه با آنچه اتفاق افتاده  نامبرده شرکت خود را در اين جنايات انکار کرده و

  :داده است



به رهبری شاپور .) ا. م.  م.ن(د دفاع نهضت مقاومت ملی ايران وی که از طرفداران اهداف مور
استخدام می شود که به اتفاق ا طاهری کهو حسين  اکبری نر به اسامی بيژبختيار بوده بوسيلۀ دو نف

  . به فرانسه بيايد و طرح تخريب پااليشگاه شهر شيراز را به بختيار پيشنهاد نمايدآزادی
و لباس   داشته، گذرنامه، بليط هواپيما، پولد تماس با او در ترکّيۀ وجوشخصی به نام بيژن، که امکان

 يکی از مسئوالن برومند قتل آقای کی بمناسبتيک دست کت و شلوار و کراوات مش(ص مخصو
  .در اختيار او ميگذارد.") ا. م. م. ن"

 از ماجرا به ايشان ، که بهنگام ورود آن دو به فرانسه به استقبال ايشان رفته، روز پيشبوير احمدی
  .اطالع می دهد که در واقع ميبايد بختيار را از بين ببرند

بسبب   اظهار داشته که وی به اين ترتيب در مقابل عمل انجام شده قرار گرفته و مخصوصأوکيلی
  .تهديدهائی که نسبت به خود او و خانواده اش اعمال می شد ديگر نمی توانست عقب نشينی نمايد

  )تن فرانسهم 18صفحه ( 

  00627/94شماره 

وکيلی اظهار داشته که در آنجا شاهد وقوع دو فقره .  رفته اندبختياربنابراين هر سه نفر به منزل 
  :جنايت در شرايط زير بوده است

داشت بمنظور رؤيت نقشه به  بختيار در حاليکه وی نقشۀ طرح را روی ميز پايه کوتاه گسترده بود و
را  ی از پشت به او حمله کرده و در حاليکه داشت خفه اش می کرد ویآن نزديک می گشت، آزاد

پرداخته و بعد بوسيلۀ  کتيبه فه کردن سروشنيز ابتدا با دست خالی به خاحمدی بوير . بزمين می زند
  .کاردی که از آشپرخانه برداشته بود به وی حمله می کند

يگر به ازالۀ آثار خون از لباسهای خود  به پاک کردن ميز و آن دو نفر دوکيلیپيش از ترک محل، 
  .پرداخته بودند

 و نيز مسافرتهائی که پيش از دستگيری خود انجام  از جريان فرار خويش و همراهانشوکيلیسپس 
  .داده شرحی بيان داشته که در مجموع با مطالب موجود در پرونده مطابقت دارد

  :يسته بنظر می رسددر زمينۀ نقش وی در ارتکاب جرائم، ذکر نکات زير شا
است که از اواسط ماه  وکيلی گر چه نسبت به اين مطلب اعتراض دارد ولی با اين وجود معلوم گشته

 حسينی ويزا کمالکه برای او بنام مجعول اقداماتی صورت گرفته بود ) 70اواخر خرداد  (91ژوئن 
وده ، واسطۀ وی، اقرار نمی هندوی از اين موضوع بی اطالع نبوده است به دليل اينکه. گرفته شود

مالقات کرده و به اتفاق ايشان ) ايريب(ز شرکت تلويزيون ايران  در مرکآزادیاست که او را با 
  .بمنظور ُپر کردن اوراق مخصوص درخواست ويزا به سفارت رفته است

را با هم مقايسه نموده و صريحأ اظهار وکيلی راد  حسينی و کمالگهی کارشناسان عکس های وان
  .داشته اند که هر دو عکس متعلق به يک نفر است

در واقع، گرچه وکيلی باالخص پای کسی به نام بيژن اکبری را بميان می کشد ولی معلوم گشته که 
است بکار  که در وزارت پست و تلگراف و تلفن ايران دارای مسئوليتیشيخ عطار وی به وساطت 

يگر  در فرانسه فقط جنبۀ دوستانه داشته دبختيارا شاپور گرفته شده است، و بنا بر اين اگر ديدار او ب
   و ويزاهای جعلی گرفته شود؟چه لزومی داشت که گذرنامه ها

از سوی ديگر بعيد بنظر می رسد که سازمان دهندگان قتل برای انجام چنان مأموريتی، کسی را که 
و حتی خصمانۀ وی در  ال بوده به فرانسه اعزام دارند زيرا حضور غير فّعبختياراز هواداران 

  .اجرای طرح، نمی توانست هيچگونه سودی در بر داشته باشد
ه گشتن شان با ضربات متعدد به سرعتی که دو شخص مقتول، پيش از لت و پار در حقيقت با توّجه

  ای برهنۀ قاتالن خود خفه شده اند،گشته و با دسته نثیکارد خ
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ه اند و نيز داشت بوير احمدی در اتومبيل آزادی و وکيلیجود آثار خون در نشيمنگاههائی که و 
عوض ته که هر سه نفر، بالفاصله بعد از متواری شدنشان، لباسهای خود را عطف توّجه به اين نک

  .دکرده اند تمام اينها قراين و شواهدی است که دال بر شرکت اين سه نفر در دو فقره قتل می باش

 اديبسوی با اعضاء گروه جنايتکار، به ويژه وکيلیبعالوه ذکر اين نکته نيز شايسته بنظر می رسد که 
در واقع، او نه تنها بعد از انجام عمل و . مستقر گشته بوده اند ارتباط پی گير داشته است که در ترکّيه
 معلوم گشته است که سلول ه، بلکه در جريان بازجوئیواری بودن خود با آنها تماس گرفتبهنگام مت

 )1370 تير 30 تا 7 (1991 ژوئيه 21 ژوئن و 28بار در فاصلۀ زمانی بين  متمرکز در ترکّيه هفت
 در تهران، که نامبرده شمارۀ آنرا در سلول با خود داشته و به يک زندانی ديگر وکيلیبا خط تلفنی 

  .داده است، تماس حاصل نموده است

ه است، با توجّّه ب" نهضت ملی مقاومت ايران" می کند که هوادار  ادعاوکيلیباالخره گرچه 
معلوم می گردد که نام حقيقی وی ـ  نوروزیبه ويژه استشهاد ـ آوری گشته  استشهادهائی که جمع

 است و يکی از اعضاء مّهم وزارت اطالعات می باشد و قبأل هم در ادارۀ امنيت داخلی کوثری
  .تپاسداران بکار مشغول بوده اس

* * *  
  .محّمد آزادی که دارای اسامی کيا و ناصر نوريان نيز ميباشدـ ب 

بر ) 1370 مرداد 23 (1991 اوت 14 متواری است و يک قرار بازداشت بين المللی در تاريخ آزادی
  .شته استعليه او صادر گ

و در ژنو  اشاره گشت، نامبرده برای آخرين بار در هتل ژان ژاک روسهمانگونه که در سطور باال
  شهريور2 (1991 اوت 15 تا 13وی قبل از اينکه بکلی ناپديد گردد از تاريخ . ديده شده است

  .در اين هتل اقامت نموده است قاسمی نژاد به اتفاق )1370

  . عنوان گشتوکيلیموارد جرمی که به او نسبت داده می شود همانهائی است که در مورد 

 2 (1991 اوت 24از تاريخ  آزادی ين المللی مجاهدين خلق، دبير بعلویبنا بر استشهاد آقای 
وی در اصل .  نام حقيقی اوستآزادی. به سفارت ايران در برن پناهنده شده است )1370شهريور 

، انجام "قدس" با انتقال به دايرۀ نيروهای سپاه پاسداران بوده و سپس" اطالعات" افسر عالی رتبۀ
  .ئی را در خارج از خاک ايران بعهده گرفته استعمليات تروريستی و يا بنيادگرا

  .می باشد تحت اوامر آزادی بوده است" قدس" نيز که عضو نيروهای وکيلی
 ) متن فرانسه20صفحه (

  00627/94شماره 

  فريدون بويراحمدیـ پ 

 که مّدت چندين سالست به فرانسه مهاجرت نموده پيش از وقوع جرائم به اتفاق پسر حمدیبويرا
وی در شهر .  کوچه ژان پير تنبو در ايسی ِله مولينو سکونت داشته31 در شماره طاهریود  خیعمو
 اوت 6نامبرده در صبح روز . بسر برده استميشل هم در منزل دوست دختر خود به نام ماريز  َرنس

پسر عموی وی متوّجه گشته بود که او ريش خود را زده . ناپديد گشته) 1370 مرداد 15 (1991
  .است

 نفر عضو می 600بنا بر استشهادهائی که بعمل آمده وی يکی از افراد خانواده ای است که دارای 
  .پدر نامبرده به داليل سياسی بدست عموی او بقتل رسيده است. باشد

  .حاکم در ايران بسيار ُمغلق بنظر می رسيد به رژيم نسبتبوير احمدی موضع 



وانگهی نامبرده در يک .  بشمار می رفتبختيار شاپور  از نزديکاناز يکسو يکیبوير احمدی زيرا 
ست در همان موقع که قرار رنی دعيـ ) 1370 تير 5 (1991 ژوئيه 27نشست سياسی که در تاريخ 

زن و مردی  وی در همان روز پی برده بود که. شرکت کرده بودـ اش از ايران بيايند "دوستان"بود 
صی رفته اند و البته غيبت آنها  بعهده داشتند به مرخزاری خانه راکه امور سرايداری و خدمتگ

  .خت تسهيل انجام طرح را فراهم می ساموجبات

اين سوء ظن . رف اطمينان نيستشخص طبوير احمدی ه کوانگهی بسياری از مردم عقيده داشتند 
دانه وجود داشت که او به سبب همکاری با سازمانهای جاسوسی ايران می تواند آزا نيز نسبت به وی

  .هم پول پرستی و جاه طلبی ذاتی بوده است انگيزۀ اصلی وی. به ايران رفت و آمد نمايد

 سازمان نهضت ملی مقاومت  که دربويراحمدیبنا بر اظهار برخی از شهود، بخش عمدۀ عشاير 
ويت دارند مقيم شهر اسالمبول هستند و در آنجا بر عليه رژيم ايران دست به شورش نيز ايران عض

که بوسيله ايرانيها تطميع گشته بوده اند  سازمانهای ويژه ترکّيه بدستياری عّمالبوير احمدی .  اندزده
  .مخفی در سازمان مزبور نفوذ کرده بوده استبصورت مأمور 

در رابطه با شرکت وی در ارتکاب دو فقره قتل، بنحوی که در باال شرح بوير احمدی موارد اتهام 
) 1370دهۀ اّول تير ـ دو دهه آخر خرداد  (1991که نامبرده در ماه ژوئن داده شد هم از مقّدماتی 

 فراهم کرده بود ناشی می گردد و هم از حضور او در محل، بهنگام آزادی و وکيلیبمنظور پذيرائی 
  .ارتکاب جنايت و باالخره با توجه به شرايط متواری شدنش

ين جّدی بر عليه سه شخص مزبور در دست است بالنتيجه، با توّجه به آنچه در سطور باال گذشت قرا
  .که نشان می دهد نامبردگان در تشکيل گروه جنايتکاران و ارتکاب دو فقره قتل شرکت داشته اند

* * *  
 ) متن فرانسه21صفحه ( 

  00627/94شماره 

  مسعود اديبسویـ ت 

جوئی قرار گرفته و در ترکّيه مورد باز آيدين  وقهرمان و نيز دو شخص جاعل به اسامی اديبسوی
 6امبرده سئواالتی بکنند در تاريخ انسوی فرصتی داشته باشند که از نپيش از آنکه مأموران فر

  .می گردداز سوی مقامات دولتی ترکّيه آزاد ) 1370 شهريور 15 (1991سپتامبر 
ی ، بر عليه نامبرده يک قرار بازداشت بين الملل)1371 ارديبهشت 25 (1992 مه 15در تاريخ 

  .صادر گشته است

 کوثردو گذرنامه به اسامی موسی ) 1370تير ـ خرداد  (1991معلوم گشته است که وی در ماه ژوئن 
 پس از ارتکاب جرائم از آن استفاده نموده اند، در اختيار اين دو قرار وکيلی و آزادی، که کياو علی 

  .داده است
در نيمۀ دّوم  ،)1370دهۀ اّول ارديبهشت ـ ردين دو دهۀ آخر فرو (1991بعالوه نامبرده از ماه آوريل 

، بوير احمدی و آزادیناپديد گشتن  از و نيز پس )1370اوايل شهريور ـ اواخر مرداد  (1991 اوت
  .با عامالن مستقيم دو قتل و همدستان ايشان تماس تلفنی مداوم داشته است

يک ربع ساعت  )1370 مرداد 15( 1991 اوت 6شايسته است اين نکته نيز ذکر گردد که در تاريخ 
  . قدم بگذارند دوبار به او تلفن شده استبختيارپيش از آنکه دو شخص نامبرده به ويالی شاپور 

ت وی در تهّيه گذرنامه های جعلی مربوط می معاونموارد جرمی که به نامبرده تعلق می گيرد هم به 
در تشکيل گروه ـ  انجام آن به اثبات رسيده با توّجه به تماسهائی کهـ گردد و هم با موضوع شرکت او 

  . جنايتکاران
* * *  



  حسين شيخ عطارـ ث 

، که از ده سال پيش مديريت دفتر ماهواره ها در وزارت مخابرات شيخ عطاراست که  معلوم گشته
 به فرانسه در آزادی و وکيلیرا بعهده داشته، عامل اصلی طرح ترفندی بوده که هدف آن اعزام 

  .نقشۀ جنايتکارانه بوده استچهارچوب 

بوده " آلکاِتل"و " ِاسپاسـ ماترا "گرچه شرکت های طرف رجوع معمولی شيخ عطار شرکت های 
 سيفاکسز وجود شرکت گمنامی به اسم اند، با اين وجود نامبرده ترجيح داده است که بوسيلۀ هندی ا

  .در اخذ ويزا برای دو جنايتکار استفاده نمايد

توضيح خواسته اند اين شيخ عطار ، وقتيکه زن و سپس برادر نامبرده از  هندی از بازداشتبعد
  :شخص تنها به دادن اين جواب که

 ) متن فرانسه22صفحه (

  00627/94شماره 

بعالوه . اکتفا کرده و از افشای نام وی امتناع نموده است" به حساب يک فرد ثالث دست بکار گشته" 
با ايران صورت گرفته نشان می دهد که   در ترکّيهاديبسویرتمان ه از آپاسهای تلفنی کشمارش تما

به وزارت مخابرات )  مرداد24 و 23، 22، 21، 20( اوت 15 و 14، 13، 12، 11در روزهای 
  .ايران تلفن شده است

که در بطن وزارت ارتباطات مبادرت به توطئه چينی شيخ عطار اين اطالعات، قراين جّدی بر عليه 
توطئه ای که هدفش اجرای طرح جنايتکارانه بوده و اين هدف پس از ارتکاب . ی دهدکرده بدست م

، با تهّيه و تسليم شيخ عطاربعالوه . عمل جنايت و بهنگام متواری بودن قاتالن هم تعقيب گشته است
زيرا گذرنامه های مزبور گرچه مورد . ت در جرم گشته استمعاونگذرنامه به قاتالن، مرتکب عمل 

ده قرار نگرفته ولی نحوۀ عرضۀ آنها به صورتی بوده است که شخص نامبرده می توانست هدف استفا
بهر تقدير از آن مدارک در انجام عمل اصلی بهره برداری شده . و نتايج خطاکارانۀ آنرا ارزيابی کند

  . راسخ تر باشندزيرا وجود آنها سبب گشته است که عامالن در تصميم خود
* * *  

  ندیمسعود هـ ج 

در " فالتوتل"با زن و بچه هايش در هتل ) 1370 شهريور 16 (1991 سپتامبر 7 تاريخ  که ازهندی
وی به هر گونه شرکت . دستگير گرديد)  شهريور26( سپتامبر 17 اقامت داشته در تاريخ 15پاريس 

  .فّعاالنه و آگاهانۀ خود در ارتکاب جرائم اعتراض می کند

 و ناصر حسينی ويزا، را بنا بدرخواست شيخ عطار، به اسامی کمال نامبرده گرجه موضوع دو فقره
نسبت به اخذ آن اقدام ) 1370اواخر خرداد و اوايل تير  (1991که در نيمۀ دوم ماه ژوئن ـ  نوريان
  .قبول دارد ولی پيوسته از نقشۀ قتل بختيار اظهار بی اطالعی می کندـ نموده 

 زمانی بين اقداماتی که تداوم نظر زکه وی هيچگونه رابطه ا در يادداشت خود می نويسد هندیوکيل 
 بعمل آورده و حسينی و کمال نورياننامبرده در تهران بمنظور تسهيل کار اخذ ويزا برای ناصر 

  .نسبت داده شده نمی بيند آزادیو وکيلی راد  که به یاعمال

  . بدست نيامده استهندیه وی اضافه می کند که در طی بازپرسی هيچگونه مستمسک واقعی بر علي
  :از مطالعۀ پرونده می توان اطالعات زير را بدست آورد

 ) متن فرانسه23صفحه (

  00627/94شماره 

در فرانسه انجام داده ) 1358 تا 1353 (1979 تا 1974 که تحصيالت خود را از سال هندیمسعود 
  .ت نمودن، به اين کشور مراجع به ايراخمينیم بازگشت آيت اهللا بود بهنگا



 تلويزيون يعنی" ايريب"يا ـ ، وی مدير دفتر تلويزيون ايران )1365 تا 1359 (1986 تا 1980از 
  .در پاريس بودـ جمهوری اسالمی ايران 

در تظاهراتی که به طرفداری از خمينی در اطراف کاخ  ،1982وی در آن سالها، به ويژه در سال 
جريان محاکمه انيس نقاش در پاريس در رابطه با سوء اليزه و نيز بعدأ در تظاهرات ديگری که در 

  .د پاريس تشکيل يافت شرکت نموده بوقصد به جان شاپور بختيار در

 که بکار وسايل سيفاکس نمايندۀ ايران به استخدام شرکت بعنوان هندیچندين سال بود که 
. سه انجام داده بوددر کشور فران الکترونيکی می پرداخت در آمده و ازينرو اقامت های متعّددی

شيخ هندی، بمنظور اثبات خلوص نّيت خود می خواهد چنين وانمود کند که هدفی جز انجام خدمت به 
وی اظهار . بازی کرده اند کامأل بی اطالع بوده است آزادی  ووکيلی نداشته و از نقشی که عطار

اشت خود از ماوقع اطالع ديعنی در روز باز)  شهريور26( سپتامبر 17می دارد که فقط در تاريخ 
 و اتهام سه نفر قاتل از مطبوعات بختيارولی قدر مسلم اينست که خبر قتل شاپور . حاصل کرده است

همانگونه که همسر خود هندی نيز تأئيد می کند اين خبر بگوش  و راديو و تلويزيون پخش گشته و
  .نامبرده رسيده بوده است

به )  شهريور16( سپتامبر 7در تاريخ ـ ه خودش اّدعا می کند همانگونه کـ  هندیبا اين وجود، اگر 
فرانسه آمده، اين امر دليل نمی شود که وی احتماأل از جريانات بی اطالع بوده است بلکه به اين 

  . مدستی وی در پردۀ استتار مانده استهخاطر است که وی تصّور می کرده که موضوع 
، بطرز نا ماهرانه در صدد است نقشی را که در ای اين کذب می شود که هندی، با اددر حقيقت معلوم

اونت جرم که از راه ياری و عو نيز در مـ که شخصأ در آن شرکت نموده ـ نايتکاران جتشکيل گروه 
  :وی قراين چنين استنباط می شودرانجام داده است، پنهان نگاهدارد، از ) با عامالن قتل(همگامی 

  رّيت داده بودند توافق کرده بودهندی با کسانيکه به وی مأمو
فارت فرانسه مخابره شده است سبه ) 1370 خرداد 29 (1991 ژوئن 19در فاکسی که در تاريخ * 

در صورتيکه در تقاضاهای ديگر . هيچگونه اشاره ای به جنبۀ بارزگانی مأمورّيت نگشته است
ه می بايست در فرانسه ی که شخص درخواست کننده صدور ويزا، پيوسته علت مأمورّيتمربوط ب

که تنها در صورتيکه داليل روشن ) د. 7772( نيز توضيح داده هندیخود (انجام دهد ذکر می گشت 
  .آن روی موافقت نشان می داددر رابطه با جنبۀ حرفه ای مأمورّيت ها در دست داشت با انجام 

 نتيجه اش هم اين بوده است  غير عادی بوده است؛ژيرار و خانم َابدوناين طرز عمل به نظر آقای * 
  :که

 ) متن فرانسه24صفحه (

  00627/94شماره 

حقيقت اينست که هرگز موضوع خريد :  سوء استفاده گرددسيفاکسئوالن شرکت حسن نّيت مساز 
  . مطرح نبوده استسيفاکسبوسيلۀ اين دو نفر از شرکت وسايل الکترونيکی 

ويزيون ايران در دفتر تل) 1370 مرداد 9ـ رداد  خ11 (1991 ژوئن و ژوئيه  در طّی ماهایهندیـ 
  . و می توانست با مسئوالن سياسی کشور خود در تماس باشدهنوز رشتۀ کار را بدست داشت) ايريب(

بود و سه خط تلفنی نيز در اختيار داشت که با يکی " ايريب"دفتر کار وی در تهران در ساختمان * 
  .اس بگيرد تماز آنها می توانست با کشورهای خارج

معتبربود در دست ) 1376 آوريل 15(1997 آوريل 4را که تا تاريخ " ايريب"وی کارت شناسائی * 
  .داشت

  :نامبرده ضمنأ مشّخصات زير را در اختيار داشت* 
  ".ايريب"آدرس و شماره تلفن رفسنجانی رئيس سازمان تلويزيون ايران ـ 



و نام وی پيوسته " لی يژ" کوچه 27واقع در شماره آدرس و شمارۀ تلفن دفتر آن سازمان در پاريس ـ 
  .در بين صورت اسامی که سرايدار آنجا در اختيار دارد مشاهده می شود

در مقابل  آزادی  ووکيلی، وی با هندیباری آنچه به اثبات رسيده اينست که بر حسب اظهارات خود 
فنی موجود در اين اداره را در قرار مالقات داشته و در طّی آن شماره های تل" ايريب"ساختمان 

سرويس اطالعاتی ايران مرتبأ از ." ت. ِاس. د"طبق اظهار مقامات . اختيار آنان گذاشته است
ته که قرار بوده از در آنجا يک سری جديد عالئم رمز نيز کشف گش: بهره برداری ميکنند" ايريب"

 معلوم گشته که در روزهای مشروحه بعالوه. ه جديدی از شماره های تلفن تنظيم گرددروی آن دفترچ
  :تماس تلفنی بعمل آمده است" ايريب" با اديبسویدر زير از آپارتمان 

  ) تيرماه21 و 20( ژوئن 12 و 11روزهای ـ 
  "صدا و سيما"به )  تير21( ژوئيه 12روز ـ 
و اين در صورتی است که بنا بر " صدا و سيما"به )  تير30 و 29( ژوئيه 21 و20روزهای ـ 

دفتری در اختيار داشته و مرتبأ به آنجا ميرفته " صدا و سيما" وی پيوسته در هندیاعتراف خود 
  .است

عضو آن بوده تماس تلفنی شيخ عطار  به نوبت خود با وزارت مخابرات که اديبسویدر همان اوان ـ 
  .داشته است

  .لم بنظر می رسد امری مساديبسوی به وساطت هندیو شيخ عطار بدين ترتيب امر تبانی ميان 

 6 (1991 اوت 2 تا ژوئيه 28 از تاريخ هندیباالخره شايسته است اين نکته هم ياد آوری گردد که 
 30 در روز آزادیو وکيلی راد در حاليکه . در فرانسه اقامت داشته است) 1370 مرداد 11ـ تير 

ندی اظهار می دارد علت برخالف آنچه ه. به اين کشور وارده شده اند) 1370 مرداد 8 (1991ژوئيه 
  . نداشته استسيفاکساقامت وی در فرانسه ارتباطی با روابط تجارتی وی با 

 ) متن فرانسه25صفحه (
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 هندیو شيخ عطار ) 1370د ع خرداد به ب25 (1991بنابراين معلوم می شود که از نيمۀ ماه ژوئن 
فر قاتل را نم دست به کار گشته اند تا وسايل ورود دودر فرانسه متقابأل با هبوير احمدی در ايران و 

 کار اخذ آنرا برای هندیی که ئ عمأل به ويزاهاآزادیو وکيلی راد اگر . به فرانسه فراهم کنند
ه در طرح  مربوط به انصراف و يا پيدايش وقفبردگان آسان ساخته دست نيافته اند علتشمنا

دهه اّول تيرماه  (1991 به انجام آن در آغاز ماه ژوئيه جنايتکارانه نبوده بلکه وقوع رويدادهائی
  .جنبه اّتفاقی داده بوده است) 1370

در ميان اين رويدادها که موجبات به تعويق افتادن انجام طرح را فراهم ساخته بايد باين نکته اشاره 
ن در ژنو ياری را بعد از انجام عمل قتل در امر متواری گشت کرد که همدستانی که قرار بود قاتالن

دهۀ  (1991 ماه ژوئن گر چه تقاضای صدور آن درـ دهند موّفق نشده بودند هنوز ويزاهای خود را 
در اين زمينه بحکم عقل ميتوان . اخذ کنندـ بعمل آمده بود ) 1370دهۀ اّول تير ـ داد دوم و سوم خر

 به شهر 1991وئيه اه ژل مدر اوائبوير احمدی توّجه داشت که اين رويدادها بهنگام سفری که 
  .اسالمبول انجام داده بود در مّد نظر گرفته بود

ک به ايشان که در اصل از ، تغييری در انجام برنامۀ کمآزادیو وکيلی راد ر تأخير در مسافرت ام
علت اصلی اين تأخير، در واقع به مقتضّيات و مسائل دقيقی که :  نداده است، بعمل آمدههندیسوی 

 و هندیصراف شخصی ن طرح با آن مواجه گشته است مربوط می شود و نه به اکار سازماندهی
  . که بتوان آنرا در جهت انصراف ارادی تلّقی نمودشيخ عطار

حاکی از آن  هتی وجود دارد که جبنا بر آنچه گذشت می توان نتيجه گيری کرد که اّتهامات دقيق و هم
  :است که



، "ايريب"اران، در چهارچوب تماسهای مداومی که با از يکسو، در تشکيل گروه جنايتک،هندیـ 
  .انجام داده، شرکت نموده بوير احمدی و اسالمبولوزارت مخابرات، اکيپ مستقر در شهر 

و از سوی ديگر با تهّيه ويزاهای مسافرت برای قاتالن، دست به ارتکاب جرم معاونت در قتل زده ـ 
از سوی نامبرده در اختيارشان قرار گرفته استفاده گرچه عامالن اصلی جنايت از وسايلی که . است

نکرده اند ولی همين وسايل در انجام عمل اصلی بکار رفته است برای اينکه سبب شده که عامالن در 
  .تحقق هدفی که در پيش داشته اند راسخ تر گردند

* * *  
  غالم نژاد حسينی شوريده شيرازیـ چ 

 را به آزادی و وکيلیکرده بود که ويزاهای مسافرت  درخواست هندیاز شيخ عطار در حاليکه 
 1991 نيز، بسهم خود، در همان هنگام يعنی در اواسط ماه ژوئن شوريدهمقصد فرانسه آماده سازد، 

  )1370اواخر خرداد و اوايل سال (
 ) متن فرانسه26صفحه (
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شخص اخير الذکر کسی .  می آوردبه سويس بعملقاسمی نژاد اقدام مشابهی بمنظور تسهيل ورود 
د از ارتکاب دو فقره جنايت، وی را در امر ع مالقات نموده و بآزادی با  کشوراست که در اين

  .متواری گشتن ياری داده است
پيش ) برنامۀ قتل (در واقع، از قرائن موجود در پرونده چنين مستفاد می گردد که سازمان دهندگان 

با استفاده از گذرنامه های ُترک که مهر جعلی ويزا روی آن  آزادی و وکيلیبينی کرده بودند که 
  .خورده بود از کشور سويس راه فرار را در پيش بگيرند

لومی رهسپار کشور عبعلت نام) 1370 تير 2 (1991 ژوئيه 24 در روز شوريدهمضافأ بر اينکه 
ارتباط دارد و با پسر اين صاحب صنايع که با چندين وزارتخانه در ايران . سويس گشته است

تماسهای تلفنی که مأموران  عموهای علی خامنه ای، جانشين خمينی نيز مربوط است در طّی
  .توضيح حود داری نموده است  گونهزجوئی با وی داشته اند از دادن هربا

 با توّجه به مداخله ای که وی پيش از وقوع جنايات بعمل آورده، مسّبب کمکی گشته است که وعدۀ آن
. قبأل، بمنظور تسهيل در کار، داده شده بود ولی انجام آن بعد از ارتکاب جرائم صورت گرفته است

  ).1342 ارديبهشت 10 برابر با 1963 آوريل 30رأی صادره از دادگاه جنائی در تاريخ (

 تل،اونت وی در ارتکاب دو فقره قع با در نظر گرفتن مه را می توان، از يکسو،شوريدبالنتيجه رفتار 
انجام گرفته، مورد بررسی قرار داد و از سوی قاسمی نژاد  وسيله به سود که بصورت فراهم ساختن

  .ديگر با شرکت نامبرده در سازماندهی گروه جنايتکاران بمنظور ارتکاب قتلها
* * *  

  قاسمی نژادـ ح 

 آزادیژنو با " لِاتووا"اد در هتل علوم گشته است که قاسمی نژهمانگونه که در باال اشاره شد، م
با استفاده از يک ) 1370 مرداد 18 (1991 اوت 9شخص اخير الذکر در تاريخ . مالقات کرده است

تقاضای صدور آن شده بود و يک ) مطابق با دو دهۀ دوم خرداد و دهۀ اّول تير(ويزا که در ماه ژوئن 
خريداری گشته بود، به اين شهر ) دو دهۀ اّول تير و دهۀ اّول مرداد(بليط هواپيما که در ماه ژوئيه 

  .رسيده است

پديد گردند و هر دو نفر پيش از آنکه بکلی نابه وی ملحق گشته  آزادی ) مرداد22( اوت 13در روز 
  .بمنظور اقامت دو روزه به هتل ژان ژاک روسو می روند



  مرداد22 و 18 (1991 اوت 13 و 9 در روزهای اديبسویخاطر نشان گردد که  شايسته است
 مرداد 24 و 23( اوت 15 و 14و در روزهای " اتووال"بوسيلۀ تلفن از اسالمبول با هتل ) 1370
 15 و 14 و 13وی همچنين در روزهای . تل ژان ژاک روسو تماس حاصل کرده استبا ه) 1370
 در آن اقامت داشت تلفن سرحّدیکه شخصی به نام  "برنينا"به هتل )  مرداد24 و 23، 22(اوت 

هنوز در آن اقامت قاسمی نژاد  و آزادی، هنگامی که "برنينا"و باالخره از همين هتل . تکرده اس
  .به هتل ژان ژاک روسو سه بار تلفن شده است. داشتند
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 انجام عمل جنايت و چه از از اينرو مشارکت قاسمی نزاد، چه در تهّيه مقدّمات و سازماندهی در پيش
و اين مشارکت . بعد از ارتکاب آن در تحقق بخشيدن به فرار برخی از عامالن آن مسلم بنظر می رسد

 جنبه قطعی تری بخود دانی ميان آن را بر مال می سازاتهاماتی که بر وی وارد است و تببا بررسی 
  .می گيرد

  زين العابدين سرحّدیـ خ 

 همان کسی وکيلینوز ثابت نگشته است که  در يادداشت خود می نويسد که چون هسرحّدیوکيل 
به ژنو رفته است بنابراين اّتهاماتی که به ) 1370 مرداد 22(1991 اوت 13ه در روز کاست 

 اين نکته تأکيد می یوه از نقطه نظر حقوقی روبعال.  می شود در واقع کافی نيستسرحّدی نسبت داده
به ) جنايت(با عامالن  وجود يک نوع توافق و نيزقاسمی نژاد  و سرحّدیشود که اگر رابطۀ ميان 

  . عوامل سازندۀ معاونت در قتل را به علل و دالئل آن نمی توان افزوداثبات نرسد،
  : زير را بدست می دهدتبررسی پرونده اطالعا

در هتل ) 1370 مرداد 26 و 22( اوت 17 و 13 موضوع حضور خود را در بين روزهای سرحّدی
  .پوپی ژنو رد می کندبرنينا و سپس در هتل 

 شهريور 12 (1991 سپتامبر 3ه و تنها يک بار در روز ظهار می دارد که برای اّولين دفعوی ا
وی تا روز . به ژنو رفته تا از آنجا رهسپار شهر برن که سفارت ايران در آن واقع است گردد) 1370

 سرحّدی. ه بوده استکارمند اين سفارتخان) 1370 دی 2 (1991 دسامبر 23دستگيريش در روز 
رايطی که در پائين به آن اشاره می شود از گذرنامه و ويزای ّدعا می کند که شخص ناشناسی در شا

  :او استفاده کرده است مسافرت
 ماه در سفارت ايران در برن کار کند، 3 مأمورّيت داشت که به مّدت نامبرده که به موجب يک حکم،

صادر گشته بود در ) 1370 مرداد 2 (1991 ژوئيه 24 تاريخ نامه ای که درذرگ با در دست داشتن
  .درخواست ويزای ورود به سويس را می نمايد) 1370 مرداد 8 (1991 ژوئيه 30تاريخ 

مشاراليه گذرنامۀ خود را . پيش بينی گشته بود)  مرداد21( اوت 12 برای روز سرحّدیمسافرت 
  . تسليم می داردمأموران فرودگاهرسيد، به چهار روز پيش از روز حرکت، در مقابل 

وّجه می گردد که  از اينکه چمدانهايش مورد بازرسی قرار می گيرد، متبعدو در روز پرواز، 
  .وی بالفاصله در همان لحظه از حرکت صرفنظر می کند.  شده استگذرنامه اش مفقود

   تقاضا، از تجديدبعدوی، . چند روز بعد يک گذرنامۀ ديگر به نام او صادر می کردد
 )متن فرانسه28صفحه (
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  .به اخذ يک ويزای جديد موفق می شود
در فرودگاه ژنو از هواپيما پياده ) 1270 شهريور 12 (1991 سپتامبر 3نامبرده، وقتی که در تاريخ 

  .کشته، بهنگام کنترل همين مدارک را در دست داشته است



) 1370 مرداد 22 (1991 اوت 13در روز ست که  ني مدّعی است که وی آن کسیسرحّدیبنابراين 
 کمکی نکرده، در آزادیبه . را نمی شناسدقاسمی نژاد با استفاده از نام او به شهر ژنو آمده است؛ 

اقامت نداشته و هيچگونه ارتباطی هم با کسانی که در تدارک قتلها سهيم " پوپی"و " برنينا"هتلهای 
  .بوده اند ندارد

  : با اطالعات زير متنافض استسرحّدیات در حقيقت انکار
  مأمورّيت وی در سفارت ايران در برن درباره واقعّيت و ماهّيتـ 

در دست ) 1370 تير 25 (1991 ژوئيه 16به تاريخ   که بهنگام دستگيريش، حکم مأموريّتیسرحّدی
  .رن برود ماه به ِب3داشته که بموجب آن می بايست به مّدت 

از سوی وزارت امور خارجه ايران نامه ای به ) 1370 تير 26 (1991وئيه  ژ17و نيز در تاريخ 
) 1370 تير 30 (1991 ژوئيه 21ّيت موّرخ ه که طی آن بعد از اشاره به مأموراسم او صادر گشت

  . دالر به نامبرده پرداخت گردد3872 ، از بانک ملی تقاضا شده است مبلغوی

در دست داشت ) 1370 مرداد 19 (1991 اوت 10تاريخ باالخره وی از همين بانک قبض رسيدی به 
  . ريال عوارض خروج از کشور را پرداخته است000/50داد نامبرده مبلغ  که نشان می

به سويس وجنبۀ موثر و سريع اقدامات سرحّدی با اين ترتيب، واقعّيت تصميم مّتخذه دربارۀ اعزام 
 برعکس ماهّيت مأموريتی که وی می.  نداردفوری که در اين زمينه بعمل آمده جای هيچگونه بحث

وی بمنظور . بايست در سفارت ايران در برن انجام دهد کامأل مبهم و حتی جنبۀ تفّننی پيدا می کند
تصّدی شغل بايگانی انتخاب گشته و کاری که برايش پيش بينی گشته بود اين بود که به نامه هائی که 

م يک کارمند برای چنين مأموريّتی، آنهم به مّدت استخدات مزّي. بدست کنسول باز می شد ُمهر بزند
هيچگونه توضيح جّدی از سوی کارمندان سفارت داده نشده  در اين باره. سه ماه قابل درک نيست

  .است

  ):1370 مرداد 22 (1991 اوت 13سرحّدی در تاريخ " عزيمت کاذب"دربارۀ شرايط ـ 

در مقابل دريافت )  مرداد17( اوت 8د را در تاريخ  اظهار می دارد که گذرنامه اّول خوسرحّدی
  .قبض رسيد، که بهنگام دستگيريش هنوز در دست داشت، به پليس فرودگاه داده است

او   بر خالف اين گفته، بطور قاطعانه، شهادت داده اند که چنين مدرکی ازمأموران پليس سويس،
  .بدست نياورده اند

که در محّل اقامت نامبرده صورت گفته بدست نيامده  ختلفیاين مدرک حتی بهنگام بازرسی های م
  .است

 ) متن فرانسه29صفحه (
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حتی ـ اين موضوع هرگز .  گذرنامۀ مزبور را تأئيد ننموده اندقامات سفارت ايران هرگز مفقود شدنم
س در تهران بهنگام تسليم دّومين درخواست ويزا برای سرحّدی به اطالع ادارۀ کنسولگری سوي

  .نرسيده است

اگر عضوی از اعضاء وزارت امور خارجۀ ايران احتماأل چنين قصدی داشته وی هرگز آنرا اقرار 
  .ننموده است



، علی الخصوص که اعضاء داظهار عدم اطالع از سوی مقامات مربوطه کامأل عجيب بنظر می رس
 13نی عو در تاريخ پيش بينی شده، يسفارت ايران در برن نيز دربارۀ علّت عدم ورود سرحّدی به ژن

  .خود را زير سئوال قرار نداده اند)  مرداد22(اوت 

  . در ليست مسافران هواپيما ثبت گشته استسرحّدیالوه نام عب

صرفنظر از اينکه دور از حقيقت بنظر می رسد، بهيچوجه به " عزيمت کاذب"مقتّضيات اين بالنتيجه 
  . شده گذرنامه و نه دليلی از مفقودری از قبض رسيد در دست استاثبات هم نرسيده است، زيرا نه اث

  ):1370 مرداد 26 تا 22 (1991 اوت 17 تا 13دربارۀ حضور سرحّدی در شهر ژنو از تاريخ ـ 

 بهنگام وقوع جريانات سرحّدیاين نکته معلوم گشته که :  در يادداشت خود می نويسدسرحّدیوکيل 
دليل اين مّدعا را می توان هم در فيش های کنترل حضور شرکت . ونه در ژن در تهران بوده است و

 سرحّدیتعاونی خريد سفارت که وی در استخدام آن بود و هم در قبض های فروش که به امضای 
رسيده است و نيز در گواهينامه های مأموران خريد سفارتخانه های مختلف که به نيمه دوم ماه اوت 

  .مربوط می شود بدست آورد) 1370شهريور اواخر مرداد و اوايل  (1991

از ) 1371 دی 25 (1991 ژانويه 15در حقيقت وکيل مزبور به نامه ای اشاره می کند که در تاريخ 
  ).2907مدرک شماره (سوی سفارت ايران در پاريس به بازپرس ارسال گشته است 

و اسناد مختلف ديگر، بمنظور به اين نامۀ فاقد امضاء، فتوکپی های بد کيفيت فيش های کنترل حضور 
مّدت مورد نظر، ضميمه گشته که نمی توان ارزش  نشان دادن حضور سرحّدی در تهران در طّی

  .سندّيت به آنها داد

در رابطه با اين مسئله توّجه به اين نکته حائز اهمّيت است که اصل اين مدارک، عليرغم مزّيتی که 
  .گز ارائه نگشته استوجود آنها در امر دفاع سرحّدی دارد، هر
 ) متن فرانسه30صفحه (
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در عوض، از اطالعات موجود در پرونده نتيجه گيری می شود که بر خالف نوشته های مختلف 
 بهنگام دستگيری با سرحّدیوکيل که آنها نيز در پرونده وجود دارد فيش های حضور و غيابی که 

وئن ژ ،، آوريل، مههای مارسته است فقط مربوط به ماهخود داشته و بصورت دقيق هم تنظيم گش
مدرک شماره (می باشد ) 1370 فروردين تا دهۀ اّول تيرـ  1369دهۀ دوم و سوم اسفند  (1991
  ).4429 تا مدرک شماره 4425

باشد ) 1370 شهريور 10 تير تا 10 (1991هيچگونه فيشی که مربوط به ماههای ژوئيه و اوت 
  .بدست نيامده است

 در رابطه با اين مطلب مّدعی است که مقامات کشور سويس که اين دو فيش را از نامبرده سرحّدی
توانسته  لوم نيست سفارت ايران چگونهعبا اين شرايط، م. گرفته اند هرگز به وی مسترد نداشته اند

  ).4463مدرک شماره (است فتوکپی هائی از اين فيش ها تهيه نموده و به بازپرس ارسال دارد 

در نتيجه شايسته است که ارزش اقدامی که از سوی سفارت ايران بعمل آمده است زير سئوال قرار 
در واقع تقاضای تشکيل . علی الخصوص که هيچگونه تحقيقی در ايران صورت نپذيرفته است. گيرد

ک از مجرای ديپلوماتي) 1370 مرداد 27 (1991 اوت 18کميسيون قضائی بين المللی که در تاريخ 
 بعالوه همين مقامات. به دولت جمهوری اسالمی ايران ابالغ گشت هرگز به مرحلۀ اجرا در نيامد

  .روی موافقت نشان ندادند نسبت به شرکت مأموران پليس فرانسه در اجرای مأمورّيت مزبور



بويژه در رابطه با " ايران ِار"و نيز انجام هيچگونه بازجوئی و يا پرسشی از شرکت هواپيمائی 
فقط ليست مسافران آن پرواز بدست آمد که .  امکان پذير نبود1991 اوت 13کيفّيات اخذ فيش پرواز 

در حقيقت ). 6981مدرک شماره (در هواپيما جا رزرو شده بوده است  سرحّدینشان می داد به نام 
در  سرحّدینارسائی و عدم کارآئی ادارات مربوطه در ارائه دليلی غير قابل رد دربارۀ حضور 

نير در رابطه با فقدان گذرنامۀ وی از جمله مطالبی است که می  تهران، در طول مّدت مورد نظر، و
  .توان بر عليه نامبرده عنوان نمود

در روی فيش هائی که از  سرحّدی افزون بر اين، جا دارد اين نکته را خاطر نشان گردد که وجود نام
 اوت 15 تا 13شان می دهد که نامبرده به ترتيب از بدست آمده است ن" پوپی"و " برنينا"هتل های 

هتل اقامت  در اين دو) 1370 مرداد 26 تا 24 (1991 اوت 17 تا 15و از ) 1370 مرداد 24 تا 22(
  .نموده است

 ُپر نگشته است ولی سرحّدیگرچه کارشناسی خط فيش های هتل معلوم می دارد که آنها با دست 
  . امری مطابق با حکم عقل می داندسرحّدیرا با دست کارشناس احتمال درج امضاء ها 

 در پائين درخواست های ويزا سرحّدیدر واقع امضاهای مزبور شباهت زيادی با امضاهائی که 
  .کرده است دارد

 ) متن فرانسه31صفحه (
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ای مربوط به  در هتل روسو، و فيش هآزادیو قاسمی نژاد بعقيده کارشناس خط، فيش های متعلق به 
  . گشته است، به دست يک شخص واحد ُپر"و پوپی" ينابرن" در هتل های سرحّدی

 از طابقت دارد، و اطالعات مزبور حکايتجوئی کسب گشته معاتی که در ّطی بازاين نتايج با اطال
. آن می کند که يک تبعۀ ايرانی که هويتش تا کنون مشخص نگشته است در هتل روسو ديده شده است

قاسمی د در اين هتل اطاقی رزرو کرده که مورد استفادۀ عبرای يک روز بقاسمی نژاد  به اّتفاق وی
کرده  ِپر سرحّدیو نيز همين شخص بوده که فيش های هتل را برای .  قرار گرفته استآزادی و نژاد

  . ورودش به هتل به امضاء آنها پرداخته استاست و شخص اخير الذکر بهنگام

، اظهار داشته است که بنظرش می سرحّدی ديدن عکس عد از، ب"برنينا"کنان هتل ر کابعالوه يکی از
  .رسد اين شخص را قبأل ديده باشد

، ذکر اين نکته شايسته بنظر می رسد که بنا بر گفتۀ مدير زندان ِبرن، سرحّدیدر رابطه با شخصّيت 
 اگرچه خود او اين موضوع ر. نمودنامبرده بهنگام بازداشتش در اين زندان اغلب به فرانسه تکلم مي

  .انکار می کند

که سفارت ايران در " پالس ديتالی"وی باالخص شمارۀ تلفن استوديوئی را در يک رزيدانس واقع در 
  .پاريس مرتبأ آپارتمانهائی را در آن اجاره می کند در اختيار داشت

 به زبان فارسی پيدا شد که در سلول وی جزوه ای) 1372 ديماه 27 (1994 ژانويه 17باالخره در 
  .در آن به ويژه از طرز بکار بردن اسلحه سخن رفته بود

بزه، گمراه و بکلی بنابر اين، اطالعات موجود در پرونده، آن تصويری را که از وی شخص بی ُجر
  .در چنين کاری بدست می دهد تأئيد نمی کندـ از نزديک يا دور ـ ه با شرکت ناتوان در رابط

 بوده که در سرحّدیاين خود ) 1370 مرداد 22 (1991 اوت 13معلوم می گردد که در روز بالنتيجه 
  .ژنوديده شده است



  دربارۀ نقش سرحّدیـ 

در تهران باالتفاق و با قاسمی نژاد  و سرحّدیاز اطالعات موجود در پرونده چنين بدست ميآيد که 
  .کمک کنند آزادی  ووکيلی به نو فراهم ساخته اند تاژتبانی هم وسايل ورود خود را به 

اطالعات زير بويژه نشان می دهد که بين اين دو شخص تبانی قبلی در چهارچوب گروه جنايتکاران 
  :وجود داشته است

 ) متن فرانسه32صفحه (
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 از آژانس وزارت امور خارجه در تهران يک )1370 تير 5 (1991وئيه ژ 27 در روز سرحّدی
بليط ) 1370 مرداد 7 (1991 ژوئيه 29نيز در تاريخ قاسمی نژاد . نو می گيردا بمقصد ژبليط هواپيم

  .دريافت می نمايد" ايران ِار"خود را از آژانس مسافرتهای رسمی 

در حاليکه . صادر گشته است) 1370 تير 25 (1991 ژوئيه 16حکم مأمورّيت سرحّدی در تاريخ ـ 
 تسليم آزادی و وکيلیدرخواست های ويزا برای ) 1370ير  ت25 (1991 ژوئيه 16در همان تاريخ 

  .گشته است

  .دريافت داشته است) 1370 مرداد 3 (1991 ژوئيه 25ۀ خود را در  اّولين گذرنامسرحّدیـ 

وکيلی از تهران بوسيلۀ تلفن ) 1370 مرداد 4( 1991 ژوئيه 26 در تاريخ يعنیفردای آنروز، ـ 
  . پناهگاه استفاده گرددعنواناز ماجرا از آن ببعدرا اجاره کرده تا " یآِونو ديتال"استوديوی واقع در 

 به پاريس وکيلی و آزادی، يعنی درست روزی که )1370 مرداد 8 (1991 ژوئيه 30در تاريخ ـ 
  . هم صادر می گرددسرحّدیميرسند، ويزای 

 وی به سويس درج در درخواستی که سرحّدی بمنظور ويزا تسليم داشته روز پيش بينی شده ورودـ 
  . يعنی روز ارتکاب قتلهاست)1370 مرداد 15 (1991 اوت 6گشته است و آن همان 

به ) 1370 مرداد 18 (1991 اوت 9، با در نظر گرفتن حد اکثر تأخير، در قاسمی نژاددر حاليکه 
 به اين شهر وارد گشته و ورود )1370 مرداد 22 (1991 اوت 13 نيز در سرحّدیژنو رسيده، 

مبرده به فرودگاه از روی گذرنامۀ وی ثبت گشته است ولی عکس الصاقی بر روی گذرنامه، عکس نا
که در دست داشته   هواپيمائی نيزخود او نبوده بلکه متعلق به کسی است که به وی شباهت دارد و بليط

  .صادر شده بوده استقاسمی نژاد به اسم 

ابان نيروی  خي416شماره (کرده همان آدرسی   در آن اقامتسرحّدیکه " پوپی" در روی فيش هتل 
در هتل روسو ) رزاقمنتها با اسم جعلی حميد (بچشم می خورد که در روی فيشی که آزادی ) هوائی

  .پر کرده است

باالخره جا دارد در اينجا به تماس های تلفنی که بين هتل های محل اقامت اين اشخاص از يکسو و 
  . انجام گرفته اشاره گردداز سوی ديگر اديبسوی آپارتمان

، قراين جّدی در دست است که نشان می دهد نامبرده همان کسی سرحّدیبالنتيجه، با وجود انکارات 
ته و در طی اقامت خود در اين به ژنو وارد گش) 1370 مرداد 22 (1991 اوت 13است که در روز 

اند در ارتباط بوده است و هم با  هم با عوامل وابسته به گروه که در اسالمبول مستّقر بوده شهر،
و اگر وی با اين شخص اخير تماس گرفته به اين منظور بوده است که او را . آزادیو اد قاسمی نژ

  .از تعقيب مأموران بر کنار داشته و وی را در کار متواری گشتنش ياری دهد



دو  (1991 ژوئناز ماه  ورود وی، پيش از ارتکاب قتلها، در چهارچوب تبانی ای که برنامۀبنابراين 
  .در ايران و ترکّيه صورت گرفته، ترتيب داده شده است) 1370دهۀ آخر خرداد ودهۀ اّول تير 

ـ اونت در قتل عکته هم ياد آوری گردد که سرحّدی تنها به اّتهام جرم ماين وجود، شايسته است اين نبا 
  بنابراين. ه استبه فرانسه تسليم گشتـ و نه شرکت در تشکيل گروه جنايتکاران 
 ) متن فرانسه33صفحه (
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  .اتّهام دوم را در بارۀ او نمی توان وارد دانست

عوامل متشکله معاونت در قتل را می توان تا آن حّد در مورد سرحّدی عنوان نمود که وی بعد از 
مل اصلی آن بر  متواری ساختن عافته مبادرت به کمک نموده و در صدداينکه عمل جرم ارتکاب يا

  .آمده است و اقدامات وی ناشی از توافقی بوده که پيش از انجام عمل جرم بعمل آمده است

   قانون دادرسی کيفری16/706اجرای ماّده ـ 3

، باالّخص بعد از تبعيد وی، موجب بختياربطور واضح آشکار می گردد که فعالّيت های سياسی آقای 
  .قتل نامبرده شده است

 وی ناگزير از ايران خارج) 1357 (1979از مراجعت آيت اهللا خمينی به ايران در سال ده روز بعد 
آيت اهللا خلخالی ) 1358 ارديبهشت 24 (1979 مه 14در روز . شدشده و مخفيانه وارد خاک فرانسه 

، طی مصاحبه ای به خبرنگار روزنامه کيهان چاپ ايران، "قاضی شرع و رئيس داد گاه انقالب"
کسانيکه : "اعالم داشته و اضافه نمود که" از بين بردن مفسدان روی زمين" را داير بر تصميم خود

مجازاتشان اعدام "بعد از انقالب از ايران خارج گشته اند، جنايتکاران راستينی بشمار می آيند که 
در . ورد، در بين کسانی که مورد حملۀ وی قرار گرفتند اسم بختيار را بميان آخلخالیآيت اهللا  ".است

، عضو خانوادۀ سلطنتی، در شفيقبه دنبال قتل مصطفی ) 1358 آذر 16 (1979 دسامبر 7روز 
فدائيان اسالم فعالّيت های : "پاريس، همان آيت اهللا دوباره به تهديد آقای بختيار پرداخته و اظهار داشت

شان بخاطر اعمالی که خود را در اروپا و آمريکا بمنظور پيدا کردن رّد پای تبهکاران و مجازات اي
وی "آيت اهللا خلخالی بعنوان نمونه از آقای بختيار نام برد زيرا ". مرتکب گشته اند ادامه می دهند

 27 (1980وئيه ژ 18در تاريخ ".  مبارزه می کندمينیخامام  ه خويش در پاريس، بر عليهگا ازتبعيد
 نقاش قرار داشت در صدد قتل کوماندوئی که در رأس آن انيس" نويی سورِسن"، در )1359تير 

  .انجام اين نقشۀ جنايتکارانه گشتمداخالت يک شخص ثالث و مأموران انتظامی مانع .  برآمدبختيار
 ) متن فرانسه34صفحه (
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ار جمله اقداماتی که بمنظور از بين بردن مخالفان، مقيم خارج، جمهوری اسالمی طرح ريزی و 
  :شايسته است که به ذکر موارد زير پرداختبمرحلۀ عمل در آمده، 

که بوی احمدی ، يکی از سلطنت طلبان به نام عطااهللا )1368 خرداد 14 (1989 ژوئن 4در روز ـ 
بدست افرادی که هرگز هوّيت " دوبی"بود در ." ا. آ. پ. س"عضو سازمان پرچم آزادی ايران يا 

  .شان مشخص نگشت به قتل رسيد

که به گروه هواداران سلطنت به پيوندد، در ايران يکی از همکاران بختيار شخص مقتول، پيش از آن
  .بود



، عضو سازمان پرچم آزادی ايران، در  الهی، سيروس)1369اّول آبان  (1990 اکتبر 22در روز ـ 
. پ. س"بعقيدۀ آقای گنجی، مسئول . پاريس بضرب گلوله به قتل رسيد و ضارب موفق به فرار گشت

  . فقره قتل که کسی نيز مسئولّيت انجام آنرا بعهده نگرفت، با هم ارتباط داشته است اين دو."ا. آ

، رئيس  برومند بعد از ظهر، آقای5/1، حوالی ساعت )1370 فروردين 29 (1991 آوريل 18در ـ 
، در پاريس در مدخل منزل خود با )نهضت ملی مقاومت ايران (بختيارشورای اجرائی حزب آقای 

اين قتل هنگامی صورت گرفت که آقای . خصی که موفق به فرار گشت از پای درآمدشضربات کارد 
داشت بمنزل خود بر ." ا. آ. پ. س" درباره مسائل مربوط به بختيار، پس از مذاکره با آقای برومند

  .می گشت

 تضعيف: تنها يک نتيجه داشت اين سه فقره جنايت که عامالنش هرگز مسئولّيت آنرا بعهده نگرفتند
خص در فرانسه مستقر گشته رج از اين کشور و بااللف جمهوری اسالمی ايران که در خااحزاب مخا

  .اند

حقأ ميتوان استنباط کرد که صرفنظر از هدفی که قاتالن بختيار صرفأ بمنظور آدم کشی در نظر 
مقامات نی يک حزب سياسی مخالف عي." ا. آ. پ. س"داشتند قصد ديگرشان اين بود که امکانات عمل 

  .رسمی ايران را کاهش دهند

 قانون دادرسی کيفری قتل 616.7از آنچه گذشت چنين نتيجه گرفته می شود که بر طبق مفاد ماّده 
 و محافظ وی بعللی که جنبه تروريستی داشته انجام گرفته و هدف از اين عمل نيز تهديد بختيارآقای 

ی مقيم خارج و هم در بين مقامات کشور ميزبانی اه ايجاد وحشت، هم در محافل اپوزيسيون ايرانراز 
  .بوده که شخص مقتول در زير حمايت آنها قرار داشته است

 )متن فرانسه35صفحه (

 00627/94شماره 

  :در نتيجه دادگاه اظهار می دارد که

  .موردی نداردـ عنوان شده است  که از طرف وکيل سرحّدیـ ارجاع پرونده ـ 

  :کهو نيز موردی وجود ندارد 

 بخاطر اقدام در صدور دستور بمنظور ابالغ رونوشت تمام پرونده به وکالی وکيلی، دادگاه رأی .
  .خود را به تعويق اندازد

تأديه هزينه های مربوط به کار مترجمی که وکالی تسخيری متهم پرداخت کرده اند دستور   درباره.
  .صادر نمايد

  .رسی به زبان فارسی ترجمه گرددۀ بازپط به پروند مربو دستور دهد که اوراق.

  از مطالعۀ مدارک و پروندهۀ مربوط به بازپرسی نتيجه گرفته می شود که موارد اتهام کافی بر عليهـ 

  ـ آ 

وثر و      وکيلی رادمجهول الهويه ای که خود را بنام علی      ـ  ):1 ه اسامی ک ی ب د ول  معرفی ميکن
  کمال حسنی نيز موسوم است

  فريدون بوير احمدیـ 
ا  "عرفی کرده ولی به اسامی مستعار       جهول الهوّيه ای که خود را به نام محّمد آزادی م          مـ   " کي

  . نيز شهرت دارد"نوريان"و 



در سورن، ) 1370 مرداد 15 (1991 اوت 6وجود دارد که حاکی از آنست که نامبردگان در روز 
عمد بوده و تاريخ بهر حال در خاک فرانسه، عامالن قتل شاپور بختيار و سروش کتيبه بصورت 

  .ارتکاب اين قتل هنوز شامل مرور زمان نگشته است

  .قبلی صورت گرفته است  است که جنايات ياد شده در باال با قصد و نّيتیذکر اين نکته ضرور

ـ 1کيفری سابق و مواد   قانون302، و 297، 296 ،295مربوط به اين جنايات در مواد مجازات 
  . پيش بينی گشته استی آئين نامه جديد کيفر221ـ 11 و 221ـ 9، 221ـ 8، 221ـ 3، 221

  :ن شيخ عطاريحس) 2

اوايل خرداد  (1991در تهران، خاک جمهوری اسالمی ايران، در فاصلۀ زمانی بين آخر ماه مه 
با کمک و يا با دستياری خود و نيز با تسهيل مقدّمات ) 1370 مرداد 15 (1991 اوت 6و ) 1370

، "سورن"در ) 1370 مرداد 15 (1991 اوت 6ارتکاب جنايات قتل که در تاريخ کار و انجام آن در 
رفی ع مآزادی، مجهول الهوّيه ای که خود را محّمد فريدون بوير احمدیواقع در خاک فرانسه بدست 
هم شهرت دارد و نيز مجهول الهوّيۀ ديگری که خود " نوريان"و " کيا"کرده ولی به اسامی مستعار 

بر . هم هستکمال حسينی  و کوثر رمعّرفی می کند و دارای اسامی مستعاوکيلی راد ی را به نام عل
اون جرم عامالن آن جنايات ع انجام گرفته، عالمأ وعامدأ خود را مکتبيهو سروش  بختيار عليه شاپور
  .ساخته است

ی سابق  قانون کيفر302، و 297، 296، 295، 60 و 59مجازات مربوط به اين عمل جنائی در مواد 
 آئين نامه جديد کيفر 221ـ 11 و 221ـ 9، 221ـ 8، 221ـ 3، 221ـ 1، 121ـ 7 و 121ـ 6و مواد 

  .پيش بينی گشته است
 )متن فرانسه36صفحه (

 00627/94شماره 

  :سّيد مسعود هندی) 3

، خاک جمهوری فرانسه، در فاصلۀ "مولينوـ ِله ـ ايسی "در تهران، خاک جمهوری اسالمی ايران، در 
با کمک و يا ) 1370 مرداد 15 (1991 اوت 6و ) 1370اوايل خرداد  (1991مانی بين آخر ماه مه ز

 اوت 6کار و انجام آن، در ارتکاب جنايات قتل که به تاريخ  دستياری خويش و نيز با تسهيل مقدّمات
ول و مجهبوير احمدی ، واقع در خاک فرانسه، بدست فريدون "سورن"در ) 1370 مرداد 15 (1991

را هم دارد " نوريان"و " کيا" معرفی کرده و اسامی مستعار آزادیالهوّيه ای که خود را با نام محّمد 
معرفی می کند و دارای اسامی مستعار وکيلی راد و نيز مجهول الهوّيه ديگری که خود را به نام علی 

فته، عالمأ و عامدأ  انجام گرکتبيه و سروش بختيارهم هست، بر عليه شاپور کمال حسينی  و کوثر
  .خود را معاون جرم عامالن آن جنايات ساخته است

 قانون کيفری سابق 302، و 297، 296، 295، 60 و 59مجازات مربوط به اين عمل جنائی در مواد 
 آئين نامه جديد کيفر 221ـ 11 و 221ـ 9، 221ـ 8، 221ـ 3، 221ـ 1، 121ـ 7 و 121ـ 6و مواد 

  .پيش بينی گشته است

  :زين العابدين سرحّدی) 4

راسيون سويس، از ماه ژوئن ددر تهران، در خاک جمهوری اسالمی ايران، در ژنو، در خاک کنف
، با )1370 مرداد 26 (1991 اوت 17تا روز ) 1370دهۀ اّول تير ـ دو دهۀ اخر خرداد  (1991

اب جنايات قتل که در  در ارتکبا تسهيل مقدّمات کار و انجام آن،کمک و يا با دستياری خود و نيز 
بوير در سورن، واقع در خاک فرانسه، بدست فريدون ) 1370 مرداد 15 (1991 اوت 6تاريخ 



و " کيا" معرفی کرده و اسامی مستعار آزادیو مجهول الهوّيه ای که خود را با نام محّمد احمدی 
معرفی می کند يلی راد وکرا هم دارد و نيز مجهول الهوّيه ديگری که خود را به نام علی " نوريان"

 انجام کتبيه و سروش بختيارهم هست، بر عليه شاپور کمال حسينی  و کوثرو دارای اسامی مستعار 
  .گرفته، عالمأ و عامدأ خود را معاون جرم عامالن آن جنايات ساخته است

بق  قانون کيفری سا302، و 297، 296، 295، 60 و 59مجازات مربوط به اين عمل جنائی در مواد 
 آئين نامه جديد کيفر 221ـ 11 و 221ـ 9، 221ـ 8، 221ـ 3، 221ـ 1، 121ـ 7 و 121ـ 6و مواد 

  .پيش بينی گشته است

  :غالمحسين شوريده شيرازی نژاد) 5

در تهران، در خاک جمهوری اسالمی ايران و در ژنو در خاک کنفدراسيون سويس از ماه ژوئن 
، با کمک و يا )1370 مرداد 8 (1991 ژوئيه 30تا ) 1370ر دهۀ اّول تيـ دو دهۀ اخر خرداد  (1991

 اوت 6با دستياری خود و نيز تسهيل مقدّمات کار و انجام آن، در ارتکاب جنايات قتل که در تاريخ 
و مجهول بوير احمدی در سورن، واقع در خاک فرانسه، بدست فريدون ) 1370 مرداد 15 (1991

را هم دارد " نوريان"و " کيا" معرفی کرده و اسامی مستعار آزادید الهوّيه ای که خود را با نام محّم
معرفی می کند و دارای اسامی مستعار وکيلی راد و نيز مجهول الهوّيه ديگری که خود را به نام علی 

 انجام گرفته، عالمأ و عامدأ کتبيه و سروش بختيارهم هست، بر عليه شاپور کمال حسينی  و کوثر
  . عامالن آن جنايات ساخته استخود را معاون جرم

 )متن فرانسه37صفحه (

 00627/94شماره 

 قانون کيفری سابق 302، و 297، 296، 295، 60 و 59مجازات مربوط به اين عمل جنائی در مواد 
 آئين نامه جديد کيفر 221ـ 11 و 221ـ 9، 221ـ 8، 221ـ 3، 221ـ 1، 121ـ 7 و 121ـ 6و مواد 

  .پيش بينی گشته است

  : اديبسویمسعود) 6

د  اّول خردادو دهۀ آخر ارديبهشت و دهۀ (1991 در اسالمبول، خاک جمهوری ترکّيه، ار ماه مه
با کمک و يا دستياری ) 1370 آخر مرداد و دهۀ اول شهريور دو دهۀ ( 1991تا ماه اوت ) 1370

 1991 اوت 6اريخ خويش و نيز با تسهيل مقدّمات کار و انجام آن، در ارتکاب جنايات قتل که در ت
و مجهول الهوّيه بوير احمدی در سورن، واقع در خاک فرانسه، بدست فريدون ) 1370 مرداد 15(

را هم دارد و نيز " نوريان"و " کيا" معرفی کرده و اسامی مستعار آزادیای که خود را با نام محّمد 
 کوثرو دارای اسامی مستعار معرفی می کند وکيلی راد مجهول الهوّيه ديگری که خود را به نام علی 

 انجام گرفته، عالمأ و عامدأ خود را کتبيه و سروش بختيارهم هست، بر عليه شاپور کمال حسينی و 
  .معاون جرم عامالن آن جنايات ساخته است

 قانون کيفری سابق 302، و 297، 296، 295، 60 و 59مجازات مربوط به اين عمل جنائی در مواد 
 آئين نامه جديد کيفر 221ـ 11 و 221ـ 9، 221ـ 8، 221ـ 3، 221ـ 1، 121 ـ7 و 121ـ 6و مواد 

  .پيش بينی گشته است

  :ناصر قاسمی نژاد) 7

در تهران، در خاک جمهوری اسالمی ايران، در ژنو، در خاک کنفدراسيون سويس، از ماه ژوئن 
، با کمک و يا )1370  مرداد22 (1991 اوت 13تا ) 1370دهۀ اّول تير ـ دو دهۀ اخر خرداد  (1991

 اوت 6دستياری خويش و نيز با تسهيل مقدّمات کار و انجام آن، در ارتکاب جنايات قتل که در تاريخ 



و مجهول بوير احمدی در سورن، واقع در خاک فرانسه، بدست فريدون ) 1370 مرداد 15 (1991
را هم دارد " نوريان"و " کيا"ر  معرفی کرده و اسامی مستعاآزادیالهوّيه ای که خود را با نام محّمد 

معرفی می کند و دارای اسامی مستعار وکيلی راد و نيز مجهول الهوّيه ديگری که خود را به نام علی 
 انجام گرفته، عالمأ و عامدأ کتبيه و سروش بختيارهم هست، بر عليه شاپور کمال حسينی  و کوثر

  .خود را معاون جرم عامالن آن جنايات ساخته است

 قانون کيفری سابق 302، و 297، 296، 295، 60 و 59زات مربوط به اين عمل جنائی در مواد مجا
 آئين نامه جديد کيفر 221ـ 11 و 221ـ 9، 221ـ 8، 221ـ 3، 221ـ 1، 121ـ 7 و 121ـ 6و مواد 

  .پيش بينی گشته است

  )ب

  فريدون بوير احمدیـ 

و  رفی کرده و دارای اسامی مستعار کوثرعای که خود را به نام وکيلی راد ممجهول الهوّيه ـ 
  .کمال حسينی نيز هست

 کيا و  که خود را به نام محّمد آزادی معرفی کرده و دارای اسامی مستعارمجهول الهوّيه ایـ 
  .نوريان نيز هست

  سّيد مسعود هندیـ 

  حسين شيخ عطارـ 

  ناصر قاسمی نژادـ 

  ناصر قاسمی نزادـ 

  مسعود اديبسویـ 

   شوريده شيرازی نژادغالمحسينـ 
 )متن فرانسه38صفحه ( 

 00627/94شماره 

نو، خاک کنفدراسيون سويس، در اسالمبول، خاک ن، خاک جمهوری اسالمی ايران، در ژدر تهرا
دو دهۀ دوم  (1991جمهوری ترکّيه، در پاريس و در سورن، خاک جمهوری فرانسه از ماه مه 

در جمع گروهی که ) 1370 مرداد 26 (1991 اوت 17لغايت ) 1370دهۀ اّول خرداد ـ ارديبهشت 
و ارتکاب ـ که يک يا چند اثر مادی و ملموس وجود آنرا مشخص می سازد ـ بمنظور تهّيه مقدّمات 

  .يک يا چند جنايت بر عليه اشخاص به وجود آمده، شرکت و به توطئه پرداخته اند

 قانون 256، 44 آن در مواد طمربواين جرم به جنايات مشروحه در باال اضافه گشته و مجازات 
  . آئين نامه جديد کيفری پيش بينی شده است450ـ 3 تا 450ـ 1، 131ـ 2، 131ـ 1کيفری سابق و مواد 

ذکر اين نکته نيز ضروری است که جنايات و جرمهائی که در باال از آن ياد شد يا بصورت اصلی و 
شت، بر هم ح هدف آن، ضمن تهديد و ايجاد ويا بطور وابسته در رابطه با يک اقدام دسته جمعی که

  .زدن نظم عمومی بطور شديد بوده است، انجام گرفته است



   آئين نامه دادرسی کيفری706ـ 16، 215، 204، 203با توّجه به مواد 

 آئين نامۀ دادرسی کيفری 706ـ 16با استنباط اين نکته که جرم های مرتکبه در قلمرو اجرای ماّده 
  قرار دارد

ر نشان می شود که بخاطر حسن اجرای عدالت اقتضا دارد که جنايات و جرمهای وابسته به آن خاط
  .توأمأ تحت رسيدگی قرار گيرد

، 214، 211، 210، 206، 203، 200، 199، 198، 197، 194، 184، 183، 181مواد  به استناد
  . آئين نامۀ دادرسی کيفری218و 217، 216، 1-215، 215

موسی رفی کرده و دارای اسامی مستعار ای که خود را به نام وکيلی راد معمجهول الهوّيه ـ 
  . کمال حسينی نيز هست اميرو کوثر

  مسعود هندیـ 

  زين العابدين سرحّدیـ 

  فريدون بوير احمدیـ 

علی   که خود را به نام محّمد آزادی معرفی کرده ولی به نامهای مستعارمجهول الهوّيه ایـ 
  .ريان نيز هستنو  ناصرکيا وحيدر 

  حسين شيخ عطار

   اديبسویدمسعو

  ناصر قاسمی نژاد

  غالمحسين شوريده شيرازی نژاد

  
 )متن فرانسه39صفحه (

 00627/94شماره 

 قانون دادرسی کيفر تشکيل يافته 698ـ 6متهم شناخته شده و به دادگاه جنائی پاريس که طبق مفاد ماّدۀ 
  .است احضار می گردند

  دستور بازداشتـ 

ور داده می شود که هر مأمور اجرا و يا هر مأمور نيروی انتظامی، اشخاصی را که نامشان در دست
  زير ذکر می گردد

د    مجهول الهويه ای  ـ   1 ه فرزن ه       ک ر و فاطم ليمی امي اريخ        س ه    24 است و در ت  5 (1959 فوري
فند  ران ) 1337اس ران( در ته ده و ) اي د ش ی راد   متول ی وکيل ام عل ود را بن ی  خ معرف
  کندمي

  :دارای اسامی مستعار



  :موسی کوثرـ 
  )ترکيه(در باغچيلر ) 1332 آذرماه 11 (1954 دسامبر 2 متولد در تاريخ

  :و

  :امير کمال حسينیـ 
  )ايران(در تهران )  شمسی1336 و يا 1335سال  (1957متولد در سال 

  .فلوری مروژيس زندانی است شخص مزبور درزندان
  )1370 مرداد23( 1991اوت  14: قرار بازداشت بين المللی

  )1370 مرداد 30 (1991 اوت 21: بازداشت موقت

  )1370 مرداد 30 (1991 اوت 27: استرداد

  ).1370 شهريور 30 (1991 سپتامبر 21): صادره از سوی بازپرس(قرار زندان 

  .اونت در ارتکاب قتلهابه معمتّهم 

  مسعود هندیـ 2

، فرزند يوسف و زهرا )ايران(در تهران ) 1926 ارديبهشت 5 (1947 مه 26متولد در تاريخ 
  .عالقبند

  .زندانی است" السانتته"در بازداشتگاه 

  ).1370 شهريور 30 (1991 سپتامبر 21): صادره از سوی بازپرس(قرار زندان 

  .متهم به معاونت در ارتکاب قتلها

  زين العابدين سرحّدیـ 3
  .ايرانـ در بيرجند )  شمسی1345 يا 1344 (1966متولد سال 

  .عبداللهیفرزند محّمد و ليال 

  .زندانی است" فرن"در بازداشتگاه 

  ).1370 دی 2 (1991 دسامبر 23: قرار بازداشت بين المللی

  ).1370 دی 2 (1991 دسامبر 23: بازداشت موّقت

  ).1371 ارديبهشت 4 (1992 مه 25: استرداد

  ).1371يبهشت  ارد5 (1992 مه 26): صادره از سوی بازپرس(قرار زندان 

  .متّهم به معاونت در ارتکاب قتلها

  فريدون بوير احمدیـ  4



  ).ايران(در کهکيلويه ) 1332 ارديبهشت 4 (1953 مه 25متولد در تاريخ 

  .متواری

 مکّرر 31 َرنس و شماره 51000 کوچه گوااو 2شماره : آخرين نشانی هائی که از وی در دست است
  ).92(مولينو ـ ه ِلـ کوچه ژان پير َتنبو در ايسی 

  .محل اقامت فعلی او در دست نيست

  ).1370 مرداد 23 (1991 اوت 14: قرار بازداشت

  .متهم در ارتکاب قتل ها

  معرفی کرده مجهول الهوّيه ای که خود را به نام محّمد آزادیـ  5
  ).ايران(در گلپايگان ) 1339اّول فروردين  (1960 مارس 21متولد 

  :لی حيدر کيادارای اسامی مستعار ع
  ) ترکيه(در وارتو ) 1337)  دی14 (1958 ژانويه 4متولد در 

  :ناصر نوريانو 

  )ايران(در تهران )  شمسی1336 يا 1337سال  (1958متولد در سال 
  .متواری

  . پاريس75ـ 15، 142هتل پرنتانيا، بولوار دوُکرِبل پالک : آخرين نشانی محل اقامت وی
  .نشانی فعلی وی در دست نيست
  )1370 مرداد 23 (1991 اوت 14: تاريخ صدور قرار بازداشت

  .متهم در ارتکاب قتل ها

  مسعود اديبسویـ  7
  )ايران(در تبريز )  شمسی1338 و يا 1339سال  (1960متولد در سال 

  فرزند فللمت و فاطمه
  .ست ااقامت داشته) ترکيه (7 .1، آپارتمان گوموشه لی اولر کوره کوتو سوکاک باغچ قبأل در
  متواری

  )1371 شهريور 17 (1992 سپتامبر 8: قرار بازداشت

  .متهم به معاونت در ارتکاب قتلها
 )متن فرانسه41صفحه (

 00627/94شماره 

  ناصر قاسمی نژاد ـ 8

  )ايران(در آبادان )  شمسی1338 و يا 1339 (1960متولد در سال 
  .مقيم ايران ـ نشانی محل اقامتش در دست نيست



  .متواری
  ).1372 ارديبهشت 1 (1992 آوريل 21: يخ صدور قرار بازداشتتار

  .متهم به معاونت در ارتکاب قتلها

  غالمحسين شوريده شيرازی نژاد ـ 9
  )ايران(در آبادان ) 1328 اسفند 1 ( 1950 فوريه 20متولد در 

  .مقيم ايران ـ نشانی محل اقامتش در دست نيست

  .متواری
  ).1372 ارديبهشت 1 (1993وريل  آ21: تاريخ صدور قرار بازداشت

  .متهم به معاونت در ارتکاب قتلها
 آئين نامه دادرسی کيفر 6،698بازداشت نموده و به زندان دادگاه جنائی پاريس که طبق مفاد ماّدۀ 

  .تشکيل يافته است منتقل نمايند
  :اظهار ميدارد که) دادگاه(

موسی فی کرده و دارای اسامی مستعار رای که خود را به نام وکيلی راد معمجهول الهوّيه ـ 
  . کمال حسينی نيز هست اميرو کوثر

  ـ مسعود هندی

  ـ زين العابدين سرحّدی

  ـ فريدون بوير احمدی

علی   که خود را به نام محّمد آزادی معرفی کرده ولی به نامهای مستعارمجهول الهوّيه ایـ 
  .نوريان نيز هست ناصر کيا وحيدر 

  حسين شيخ عطار

   اديبسویمسعود

  ناصر قاسمی نژاد

  غالمحسين شوريده شيرازی نژاد

بمنظور پاسخگوئی دربارۀ جرم وابسته ای که در سطور باال دربارۀ آن توضيح داده شد به دادگاه 
  .مزبور احضار خواهند گشت

  .دستور داده می شود که حکم حاضر زير نظر آقای دادستان ديوان کشور به مور اجراء گذاشته شود

  دادگاهرئيس 

  )امضاء(

  )رونوشت برابر اصل است(



  رئيس دفتر دادگاه

  )امضاء و مهر دادگاه استان پاريس(

  

  .در پاريس انجام گرفت) 1372 مرداد 18برابر با  (1994 اوت 9ترجمه حاضر در تاريخ 


