
  آشفته یھامرموز و خواب یھاگذار، دفترچهبمب پلماتید

به نام مھرداد  یشاعر"" ،VJU061 به شماره پالک ٣٠٨پژو  لیاتومب کی، در ١٣٩٧ماه گرم  ریت
که به  یکیاو دو تلفن ھمراه بود.  بی. در جکردیحرکت م سیاز بروکسل به سمت پار یعارفان
 که عده ١٧٩١ آخر با چھارشماره یگریو دوستانش از آن خبر داشتند؛ د شدیختم م ٢۶١۴ شماره

  .از آن خبردار بودند یعدودم

 بود. ھم زماندر خانه منتظر او  زین یشیاتر کارتمیس کی ،یکیدو شماره تلفن بلژ نیبر ا عالوه
تا به لوکزامبورگ  راندیبه سمت مرز آلمان م شیدر اتر یاسالم ی" سفارت جمھورپلماتی"د کی

 .برود

کوچک اما مرگبار  یدستگاه انفجار کیداستان بمب است؛  نیدر ا پلماتیاتصال شاعر به د نقطه
مامور بودند تا از لوکزامبورگ حمل کنند و با  یسعدون ریو ام ینعام مهینس یھابه نام یکه زوج

  .خلق منفجر کنند نیسازمان مجاھد شیھما کیدر  یکمک مھرداد عارفان

صورت  یراحتبه شیوآمد او به سالن ھما. رفتشناختندیم نیدر سازمان مجاھد یاریرا بس مھرداد
 .کردیفکر م الوقوعبیانفجار قر کیبه احتمال نقش او در  یو کمتر کس گرفتیم

  .نداشتند ینظر نیکرده بودند، چن افتیدر شیکه از پ یبا اطالعات یفرانسو یتیماموران امن اما

 

 

 در فرانسه یمھرداد عارفان بیتعق اجازه



 شیھامراقبت نامحسوس از او و تلفن ییدستور قضا د،یرس سیبه پار یکه مھرداد عارفان یھنگام
  .میگردیشھر صادر شد. به "شاعر" بازم نیدر ا زین

 یاتیعمل پلماتید ؛یاسد اسدالله

 یوگو با من درباره پرونده اسدالله اسددر گفت ییمقام اروپا کیجمله را  نی، ا!»شدینم باورمان «
  ».حمل کند یمسافربر یمایکه بمب را با ھواپ میکردیفکرش را ھم نم«به زبان آورد. او ادامه داد: 

 یاطالعات یفرانسه، آلمان و لوکزامبورگ، بر مبنا ک،یبلژ ش،یاتر تیامن سیمشترک پل پرونده
قرار است  یکه اسدالله اسد دانستندیھا مگذاشته بود. آن ارشانیشده بود که موساد در اخت لیتشک

به  هبمب چگون نیا دانستندیرا به دست چند عامل در اروپا برساند، اما نم یدستگاه انفجار کی
  .دیخواھد رس یاسد دست خود

نظر گرفتند. او در ماه  ریرا با دقت ز یاسد ش،یاتر یتیامن یھاسیسرو «ادامه داد:  ییاروپا مقام
 (BVT) شیاتر سمیضدترور سیبه تھران انجام داد. گوش سرو یمتعدد یناگھان پروازھا ٢٠١٨مه 

با  نیوھنگام بازگشت از تھران به  خواھدیم یکردند که اسد افتیدر یھا اطالعاتشده بود. آن زیت
  » .حمل کند اشیدست فیدر ماه ژوئن بسته بمب را با ک شیاتر ییمایھواپ ٨٧٢پرواز 

 یاسدالله اسد

بخش کنترل  وتریکامپ یرا رو ۴٣کد  سمیضدترور سی. سروشودینم یبازرس ھاپلماتید فیک اتیمحتو
منفجره، بمب را ھنگام  ماده صیتشخ شرفتهیپ یھاگاهحسگر دست یوقت یفعال کرد تا حت یمرز

  .نکنند جادیاو ا یبرا یمزاحمت موراندادند، ما صیتشخ ھاتیاز گ یعبور اسدالله اسد

 ریدستگ اتیبمب به عامالن عمل لیو مراقبت دائم، ھنگام تحو بیبا تعق یبود که اسد نیا ھدف
چند روز بعد به دست آورد، فراتر از انتظار بود:  (VSSE) کیبلژ یتیامن سیچه سروشود. اما آن

 ».یتیو امن یاطالعات یھاسرشار از گنج بابا،یغار عل « کی



 بابایقرمز عل غار

 اتیسه ماه قبل از عمل یفورد را اسدالله اسد لیاتومب نیقرمز بود. ا SX-Max فورد کی بابایعل غار
  .برود »التیتعط«ش به کرده بود تا با ھمسر و فرزندان هیکرا

 پس از بازداشت یاسد یاهیکرا لیاتومب

حرکت کرد و سه روز را  شیاز اتر گرید یاهیکرا لیاتومب کیبا  اشیریسال قبل از دستگ کی یاسد
کردن  رد گم یبه سر برد. برا سیدر پار ن،یمراسم سازمان مجاھد یبرگزار یچگونگ یابیارز یبرا

 هی، کرایاخامنه یعلبه  کینزد ونیاز روحان ،یمحمدرضا زائربه نام  یفرد نامهیبا گواھ لیاتومب
  .شد

سمت  ی(روحان یمحمدرضا زائر نامهیکرد، با گواھ هیکرا یکه اسدالله اسد ییھالیاز اتومب یکی
 .عکس) ثبت شده است نیراست در ا



 «نوشت:  ترییخواند و در تو »فیثک یباز«اخبار را  نیباره، ا نیدر پاسخ به پرسش من در ا یزائر
اجاره کنم. چون قانونا  نیماش خواستمیكه اروپا بودم و م یكل موضوع اين ھست [است] كه در سفر

 اریآن خودرو را در اخت یمدتمن كرايه كردند و  یسفارت برا یھاخودم بگيرم، بچه توانستمینم
 ».دادم. ھمين لیبعد تحو داشتم و

  

" وزارت خارجه نبود. کاله یتیوال قهی" یھابه مقام هیداشت که شب ینیفورد قرمز سرنش ،یھر رو به
 یجمھور یھاپلماتیکه معموال د ستندین ی"پوشش" دهیتراش شیو ر کوتاهنیلباس آست ،یریحص

 !باشد یکه "خبر" از آن استفاده کنند، مگر آن التیدر زمان تعط یحت یاسالم

، ھمراه با (TATP) دیپراکسایتر استونیتر یماده انفجار لوگرمیک مین یحاو شرفتهیبمب پ کی
از آن خبر داشت  یبود، اما نه ھمسر اسد لیجداگانه، در صندوق عقب اتومب کنترلموتیو ر یچاشن

  .نه فرزندانش -بالطبع-و 

 ٣مرز آلمان را رد کرد و وارد اتوبان شماره  ش،یاتر A8 صبح از اتوبان دهیفورد قرمز سپ لیاتومب
که  بدون آن ستاد،یا دلیلمانند  یارهیزنج یھافروشگاه نگیآلمان شد. در آلمان چند بار در پارک

 ازین یتیمناز ماموران ا یبزرگ میراه به ت لومتریدر صدھا ک ینظر گرفتن اسد ریکند. ز یدیخر
ٔ داشت. در ما  اتیآگاھان به عمل رهیکه دا شودیعمدتا تالش م محرمانه، اریبس یھاتیمور◌

 نیدر ا ییکه از منبع اروپا یکوچک بماند تا احتمال لو رفتن آن کمتر باشد. ھنگام المقدوریحت
 ازیشما ن کمیوستیدر قرن ب«اشاره کند، گفت:  اتیکه حاضر باشد به جزئ نیبدون ا دم،یمورد پرس



نشسته و  مکتین یو کاله رو یکه با باران ی. تصور ماموردیرا پر از مامور کن ھاابانیخ دیندار
  » .قرن گذشته است یھاصورتش گرفته، مربوط به داستان یجلو یاروزنامه

 یھانیو دورب لیاتومب ابیو ھمراھانش، عالوه بر مکان یاسد بیتعق اتیباورم که در عمل نیا بر
 ییدارند. منابع اروپا اریدر اخت یتیامن یھاسیاده شده است که سرواستف ییھااز ماھواره ک،یتراف

 .موضوع نشدند نیا بیتکذ ای دییھا حرف زدم حاضر به تاکه با آن

را در آلمان گذراندند. سپس او راه خود را تا مرز لوکزامبورگ ادامه داد و از  یمدت یاسد خانواده
خود قرار داشت تا بمب را  یھابا رابط ١٣٩٧ریت۴روز  یکشور کوچک شد. اسد نیوارد ا A1 اتوبان
 یارهیاز فروشگاه زنج یا، شعبهPlace d'Armes  ابانی، خ١٣قرار، پالک  مکان  .دھد لیھا تحوبه آن

 کنترلموتیشد. ر یزنانه به دقت جاساز یشیلوازم آرا فیک کیشده بود. بمب در  نییتع ھات تزایپ
تر گذر راحت یعاد یاحتمال یھایھا قرار گرفت تا از بازرسه تامپوندر جعب زیکوچک آن ن اریبس
  .کند



فروشگاه در لوکزامبورگ سر زد. در حالت  نیبه چند یاسد ،یگذاربا دو عامل بمب داریاز د شیپ
 یاو گردشگر کردیفکر م د،یدیبر گردنش م زانیآو یعکاس نیرا با دورب یھر کس اسد ،یعاد

 کند،یدنبالش م یتا اگر کس »زدیم بیضد تعق« ی. اسدکردندیم بشیھا که تعقمگر آن ست؛یمعمول
سفرش را با  لحظه به لحظه یتیبلکه ماموران امن شد،یم بیکه نه تنھا تعق بفھمد. غافل از آن

  .کردندیثبت م لمیعکس و ف

 کیخواستند، خود را  ییناسااز او مدارک ش یوقت زی" لوکزامبورگ نی"اتفاق یبازرسستیپست ا در
را با  لی" با خانواده به سفر آمده است. صندوق عقب اتومبالتیکرد که در "تعط یمعرف پلماتید

" التیتعط" یادعا نیگذراند و به راھش ادامه داد. ھم سیگشاده باز کرد، مدارکش را از نظر پل ییرو
 .کیپلماتید تیاو از مصون رد درخواست استفاده یشد برا یبعدھا سند

  

ھا بمب را به آن یمحتو فینشست تا ک ھات تزایپدر  ریو ام مهینس یروروبه یکه اسد یالحظه
 مهیبه نس شیاتر کارتمیتلفن ھمراه با س کی. او کندینم بشیتعق یراحت بود که کس الشیبدھد، خ

در  ااز نکات ر یاریبس یآخر را کرد. اسد یھامکاتبات را شرح داد و سفارش یداد، رمزھا ریو ام
 .پرداخت میمرموز خواھ یھادفترچه نی. به ابردیو ھمراه م کردیم ادداشتی ییھادفترچه

  جاسوس متفاوت کی ،ینعام مهینس

" به اروپا رفته بود. اما او مانند یاسیتحت عنوان "پناھنده س شیدھه پ کیاز  شیب ینعام مهینس
 یبا پاسپورت جمھور رانیآمد او به اورفت ،یھا نبود. به محض صدور اقامت پناھندگپناھنده هیبق

  .آغاز شد هیاز خاک ترک یاسالم

 



 یابیسال بعد به طور غ کیآشنا شده بود.  یسعدون ریبا ام نترنتیا قیاز طر یالدیم ٢٠٠۴ سال
 کیاو را به بلژ یوارد ھلند شد؛ سعدون یبا پاسپورت جعل مهیازدواج کردند و سه سال بعد از آن، نس

 کار کرد ریام یرو ک،یبالفاصله بعد از ورود به بلژ مهیرا ثبت کرد. نس اشیپناھندگ یبرد و تقاضا
  .آماده کند یاسالم یجمھور یتیامن یروھایبا ن یھمکار یتا او را برا

 و از رفتیم هی" به ترکیبا "جواز سفر پناھندگ رد،یبگ یکیبلژ تیاز آن که تابع شیتا پ مهینس
  .کردیدر بروکسل، به تھران سفر م یاسالم یصادره از سفارت جمھور یرانیا جا با گذرنامهآن

 



 .کردیداشتن سفرھا نم نگه یمخف یبرا یتالش چندان گریگرفت، د یکیبلژ تیکه تابع از آن پس
سفر  رانیبارھا به ا ٢٠١٨تا  ٢٠١٠ یھاسال نیکه ب دھدیاو نشان م یرانیا یھاسوابق گذرنامه

  .دوستان و خانواده نبود داریسفرھا اما منحصر به د نیکرده است. ا

  
 یشروع شد، اما شواھد ٢٠٠٧ھا با وزارت اطالعات از سال آن یگفته است که ھمکار یسعدون ریام

 ی. به ظن قودانستیبود که ھمسرش م یزیچ از آن شیب اریبس مهینس یھاتیوجود دارند که فعال
 یتاالدسفرد ب مهیبود. نس یسعدون ریکردن ام استخدام یتله برا کیاز ابتدا  ینترنتیا ییروند آشنا

 .شدیترور محسوب م التیدر تشک ریام



در اھواز و  شانیھاھا به خانواده. آنبردیھمسرش را ھمراه م مهینس ران،یسفرھا به ا یبرخ در
در مالقات با  شانیاز سفرھا یدر اعترافاتش، بخش مھم ریام تیاما به روا زدند،ین سر مآبادا

باالتر  کمھا بود. رده کم. در ابتدا اداره اطالعات خوزستان مسئول تماسگذشتیم یماموران اطالعات
 شانیکه برا یکه در تھران بودند، محل اقامت یشخصا وارد ارتباط شد. زمان یرفت و اسدالله اسد

  .بود» استقالل«ھتل  شد،یدر نظر گرفته م

در ھتل استقالل را  یبا اسد داریاز د یاتیجزئ یکیبلژ یتیوگو با ماموران امندر گفت یسعدون ریام
صادر شود. در  فیتخف یباعث شد که حکم زندان او با اندک ریام یھمکار نیکرده است. ھم تیروا

 .پرداخت میخواھ یھمکار نیا لیادامه به دال

 ،یاسیس یبار رد درخواست پناھندگ نیچند یدر پ مه،یبا نس ییاز آشنا شیخود پ یسعدون ریام
 نیا یھاچھره یشرکت کرده بود و با برخ نیتظاھرات سازمان مجاھد نیتحت پوشش ھوادار در چند

با درخواست  زیاش استفاده کند. سرانجام نھا در پروندهعکس نیسازمان عکس گرفته بود تا از ا
  .موافقت شد کیدر بلژ یحقوق بشر لیبه دال قامتشا

 »ییدا«با  شنیاستیخطرناک پل یو باز ریام

ورود به  نیآغاز یھارا داشت. او در سال شیھا آرزوبود که مدت یثروت یقدم کیدر  یسعدون ریام
 نی. اولگذراندیرا م یبه منازل، زندگ تزایپ لیدر انبار و تحو یدر بندر، نگھبان یاروپا با کارگر

بود.  اھشم کیاز معادل حقوق  شیکرد، ب افتیروز "سر و گوش آب دادن" در کی یکه او برا یپول
کند.  افتیدر یشتریکند، دفعه بعد پول ب دایدست پ نیاز مجاھد یقرار بود اگر به اطالعات بھتر

 مهینس ھایتی. حلقه وصل او به امنشدیم ریاو سراز یبه کار نداشت؛ پول بود که به زندگ ازیحاال ن
 .بود

 مهیو نس ریام یپا ریز یامرسدس سرمه کیھا باشد. آن تیمامور نیآخر ریشد انفجار روز نھم ت قرار
پول را  نیاز ا یمیبخرند. ن مهیبه نام نس وروی ونیلیممیحدود ن متیبه ق ییالیو خواستندیبود و م



ھا ھم بعد از افتادن آب هیبق ،یاسد کرده بودند و طبق وعده افتی" دراهی"س مدت به صورت نیدر ا
 .شدیپرداخت م ابیاز آس

 پس از بازداشت مه؛یو نس ریکردن بمب در کنار مرسدس بنز ام یخنث ماموران

مسج  قیفقط از طر«بمب، رمزھا را مرور کردند:  فیک افتیدر لوکزامبورگ ھمراه با در ریھفتم ت روز
چک شدند، ھر  Random باشند که اگر به صورت یطور دیبا ھاامکی. تمام پمیریگیتماس م
خود بمب است و  شنیاستی. پلمیکنیصحبت م یوتریکامپ یفکر کند درباره تورنمنت باز یاخواننده

ان مھ یعنی ون،یپانس ایفالن ساعت ب مییگویم ی. وقتونیزیتلو شیف ،یسازو فعال یاتصاالت چاشن
مطلقا استفاده  لیمیا د؛یرینگ یتماس چیھم ھ اتیروشن باشد. تا چند ماه بعد از عمل یساعت گوش

 » .دیتردد کن ینیفقط از راه زم ی. در موارد ضروردینکن یینشود! سفر ھوا

خدا «باشد:  انداختهیرا از قلم ن یزیانداخت تا چ یگریقرمزش نگاه د ادداشتیبه دفترچه  یاسد
   » .نرود ادتانی بیتان! ضد تعقبه ھمراه

 

 .او کشف و ضبط شد لیدر اتومب یریکه پس از دستگ یدفترچه اسد یھاادداشتیاز  یبخش



ھا ھم راندند. آن کیسوار مرسدس شدند و از لوکزامبورگ به سمت بلژ ریگذار عصر ھفتم تبمب زوج
و  ریاما ام کردند،یخود ثبت م یھایدر گوش لینوان دانرا تحت ع یرابطان، نام اسد ریمانند سا

  .خواندندیم »ییدا«او را  اتیعمل انیدر جر مهینس

 ٠٠۴٣۶۶٠٢٢٢٧۶٨١به شماره  ٠٠٣٢٠٣٠١١٢٠٢٣٢٠۵٠طبق قرار از شماره  یسعدون ریھشتم ت صبح
 :فرستاد امکیبود، پ یاسد اریکه در اخت

  ،یی: سالم دایسعدون «

  نصب شد؟ یباز ؟ی: خوبیاسد

) نصب شنیاستی(پل PS . اگرمیزنیتاپ م شنبهکی! صبحانه مینصب شد. برد ی: آره بازیسعدون
 صبحانه؟ یبرا میبرو ایخانه ذاکر  مینشد، برگرد

 ی. باشهیمعلوم م میکرد یباز میکه گ ٢٠: ھمان ساعت یاسد

 »یی: باشه دایسعدون

 ک،یدادگاه آنتورپ بلژ ییمندرج در پرونده جنا ش،یرد و بدل شده در صبح روز ھما یھاامکیپ متن
  :شرح است نیا به

 

 ییدا میکه جام را ببر میری. ممیرا راه انداخت PS .: سالمیسعدون «

 نه؟ ایبمب) ھم وصل شد  می(س یویت شی: دستت درست. فیاسد

 اش جورهآره ھمه :یسعدون

… 
 دعا: محتاج یسعدون

 »تون: دست حق به ھمراهیاسد

از انفجار  یماند. در اخبار ھم خبر پاسخیب ١٣:٠۶در ساعت  یاسد امکیپ نیروز واقعه اول ظھر
 ،یرجو میبماند. عالوه بر مر یمخف توانستیخبر نم نینبود. ا نیسازمان مجاھد شیبزرگ در ھما

 .بودند نیمدعو انیدونالد ترامپ، در م لیوک ،یانیجول یمانند رود یاسیس تیشخص نیچند

 :دوم را فرستاد امیپ رینھم ت ٢٠:۴٧ساعت  یاسد 

 »؟یسالمت ؟یخوب«

 .. نگران شدامدین یپاسخ

صبح  ١٠:۵٣بود. ساعت  »التیتعط«ھنوز در خاک آلمان در  یاسدالله اسد ریدھم ت شنبهکی صبح
 :دوباره نوشت



 »؟یسالمت ؟یخوب«

نبود. او خانواده  یاسالم یتر از سفارت جمھورامن جاچیھ گریپاسخ صبر کرد. د یبرا قهیدق چند
 ،»التیتعط« اتمام زمان از زودتر ن،◌ُ شھر ب یکیدر نزد تباخینبریاش را برداشت و از رھازدهبھت

را پر  نیشماره سه شد. باک بنز یفرانکفورت وارد اتوبان طوالن ریتاخت. او از مس شیبه سمت اتر
  .حرکت کرد شیسرعت به سمت مرز اتر نیکرد و با آخر

  .کرد ریاش را دستگاو و خانواده سیپل ١٣ساعت  یوارد نشده بود که حوال شیبه اتر ھنوز

 اتیدر انتظار عمل ،یبازداشت اسد یبرا یبانیپشت یروھاین

و لبخند سکوت  یبا خونسرد اما یساعت بعد آزاد شدند. اسد ٢۴ یاسد زدهو فرزندان بھت ھمسر
 یکنسول یو دسترس یخواستار آزاد یاسالم یجمھور کیپلماتیکرده بود و با اشاره به گذرنامه د

  .شودیزود آزاد م یلیبود. او مطمئن بود که خ

فرق  یالدیم ١٩٩٠و  ١٩٨٠ یھادر دھه یاسالم یجمھور یمانند ترورھا ییھابار اما با نمونه نیا
  .داشت

-بروکسل ریگرفته بودند، در مس لیتحو یکه از اسد یھمراه با بمب یسعدون ریو ام ینعام مهینس
 .بودند ییبازداشت شده و با مدارک مستند تحت بازجو س،یپار

  نبود ریکه خ یعاقبت ؛یعارفان مھرداد

ندم چدرجه یوآمد داشت. شعرھادر بروکسل رفت ھایلیبا خ ی. مھرداد عارفانمی"شاعر" برگرد به
. چند کتاب به کردیشرکت م زین نیو در تظاھرات و تجمعات مجاھد دادیتند م یشعارھا سرود،یم

ِ یچاپ سپرده بود و در محافل ادب  .کردیم یسخنران ییاروپا یدر شھرھا انیرانیکوچک ا ◌

دارند که او را  ادینداشتند، به  ییآشنا وتریساکن بروکسل که چندان با کامپ یاسیفعاالن س اکثر
را مرتب کند. ھنوز  شانیھاستمیافزار نصب کند و سنرم شانیاند تا برادعوت کرده شانیھابه خانه

  .است تادهبه دست "وزارت اطالعات" اف وترھایکامپ نیتا چه اندازه "اطالعات" ا داندینم یکس



الزم  یا بلد بود و ھر جا کمکساختمان ر یتا نقاش یکشاز لوله ،یساختمان یفن یکارھا یعارفان
بود و  یعارفان یپا ریز یمعمول یپژو لیاتومب ر،یو ام مهی. بر خالف مرسدس بنز نسشتافتیبود، م

  .کردیمحتاج، استفاده م ای کاریبه افراد ب یدولت یھاگاه از کمک

در حال  یخبر ی؛ حت»اشتباه شده« کردندیفکر م یاریکه بازداشت شد، بس یخاطر، زمان نیھم به
» ھاحرف نیمھرداد مال ا«ھا وپا کنند، چون به قول آندست یلیوک شیجمع کردن پول بودند تا برا

  .نبود

 »یستیترور یھاجانب گروه«پول که از  ورویھزار  ٢٢۶شد که مبلغ  دیدر حکم دادگاه آنتورپ ق یوقت
 .وا ماند رتیاز ح یاریبه او پرداخت شده بود، کشف و مصادره شده است، دھان بس

 تجربه کردند. مھرداد آن روز چھره زین سیدر پار ١٣٩٧ رینھم ت شیرا دوستان او در ھما رتیح نیا
 رونیب کردیم یھا نبود. مدام سعاز آن یخبر یبود، ول ریو ام مهینس دنیداشت. منتظر د یمضطرب

  .باشد شیسالن ھما

او ھجوم برد. دوستان  یریدستگ یفرانسه برا سیاز پل یاعزام ژهیگروه و کیناگھان  نگیپارک در
او مقاومت  یریدر برابر دستگ ست،یداستان چ دانستندیکه نم نیمھرداد، از ھواداران سازمان مجاھد
  .کردند و خودشان ھم بازداشت شدند

خودشان  نیدر ب یگذارسکوت او و اتھام بمب ،یعارفان دهیپردر بازداشتگاه، چھره رنگ یوقت ھاآن
 متوجه گرانیتماس با د یآزادشان کرد و در پ یبعد از ساعات سیزده بودند. البته پلبھت دند،یرا شن

بسته  یفضا کیدر  دیاستون پراکسا لوگرمیک میاند. انفجار نشده ریھا ھم غافلگشدند که آن
  .ردیجان صدھا نفر را بگ توانستیم

 یاسالم یھدفمند جمھور یوانگید



 

 یاسیس یھاچھره ن،یو ھواداران مجاھد یرجو میمراز  ریکه غ یشیبمب در سالن ھما کی انفجار
گوناگون  یھادولت نیشیو پ یکنون یھاتیاز شخص یاریو بس ییایتالیا ،ییایتانیبر ،ییکایآمر

از  یجمھوراستیر نیشینامزد پ کی، دونالد ترامپ یشخص لیبود. وک یوانگید کیحضور داشتند، 
 دادند؛یجان خود را از دست م گرید یاریو بس ییایتانیبر نیشیپ ریوز کا،یآمر خواهیحزب جمھور

  .نبود وانهید یاسالم یاما جمھور

آن  یزمانشود و با ھم یتلق نیدر سازمان مجاھد یگروھدرون حسابهیتسو کیانفجار  نیبود ا قرار
مگر ما  ندیبگو یاسالم یدر وزارت خارجه جمھور گرانهیبه اروپا، توج یحسن روحانبا سفر 

 یوحانکه ھمراه با ر فیجواد ظر ،یاسد یریکه پس از دستگ نیکما ا م؟یکن یکار نیکه چن میاوانهید
شما فکر «به اروپا گفت:  یدر روز ورود روحان یاسد یریبا اشاره به دستگ رد،بیدر اروپا به سر م

روز  کی میتوانستیکم ما مدست م؟یکنیم یروز نیکار را در چن نیا ام م؟یاوانهیما واقعا د دیکنیم
 »م؟یتوانستینم م؛یکن یکار نیروز بعد چن ١٠بعد، 

از انفجار لو رفت. در عوض  شیرفت و بمب پ شیپ گرید یاھا به گونهو کتابحال، حساب نیا با
 ریسف ،یماجد یعلاروپا بود.  یتیامن یھاسیاز اسناد و مدارک اقدام به ترور در دستان سرو یکوھ

 ییادعاھا ددر مور ھاییاروپا«گفت:  سنایا یبه خبرگزار ١٣٩٧در آلمان، روز سوم بھمن  رانیا نیشیپ
بار اسناد  نیا.» میرد کن یآن را به راحت میتوانیاند که ما نمآورده یاند، اسنادکه مطرح کرده

  .زدندیحرف م

شود  ستیقرار بود بعد از انفجار، در صورت لزوم، سر به ن یسعدون ریباورند که ام نیبر ا یمنابع
 لیدل ن،یمجاھد شیدر ھما ریتصو نیو چند یشمچیابر یمھداو در کنار  یھاو سپس با انتشار عکس

" یریگھم "انتقام ی" اعالم کنند. کشتن سعدوننیسازمان مجاھد یانفجار را "اختالفات درون
 .شدیمحسوب م نیمجاھد

  که حرف زد یقربان کی ،یسعدون



 هیخود را آماده کرده بودند. قرار بود اگر قض یغاتیتبل برنامه یاسالم یجمھور یتیامن یھاگاهدست
شود و ھمراه  افتی ییدر جا یرفع و رجوع نشد، جسد سعدون یراحت به یالمللنیانفجار در عرصه ب

 نیمجاھد یدرون یحساب" باندھا هیھم انفجار و ھم قتل او تحت عنوان "تسو رش،یبا انتشار تصاو
 یھاخود در رسانه یھایتعداد قابل توجه الب یرو یاسالم ی. احتماال جمھورابدیھا راه به رسانه

 .حساب کرده بود زین یخارج

را نشان دادند که  یگذاشتند و به او اسناد و مدارک انیدر م یرا با سعدون هینظر نیا انیبازجو
درباره  مهینس یھاگزارش اتیجزئ انیکه بازجو یبود. ھنگام مهیدرازمدت نس یھاهاز برنام یحاک

چه در یباز کیمدت  نیدر تمام ا دیدادند، او فھم ریرا به ام رانیا یتیامن یھاشوھرش به مقام
او را  مه،ینس یھاطبق گزارش یتیامن یھامقام افتیگاه که دربوده است و آن ینعام مهیدستان نس
  .ختیفرو ر شناسند،یقابل اعتماد م ریعنصر متزلزل، ترسو و غ کیبه عنوان 

از  یاریگذاشت. بس انیدر م انیمگو را با بازجو یزدن کرد و رازھا شروع به حرف یسعدون ریام
ِ و نداشتن یمسائل خصوص لیبه دل ات،یجزئ مطرح  یبه پرونده ترور، در دادگاه علن میمستق ربط ◌

 وسال، ا ١٨ یداد و به جا فیسه سال تخف یبابت ھمکار یسعدون ریبه ام تیدادگاه در نھانشدند. 
  .سال حبس محکوم کرد ١۵را به 

 »؟یچرا حرف زد«را به او که  مهینس یدر زندان، تشرھا ریو ام مهینس یدر مالقات حضور انیبازجو
با  ییاز اساس آشنا یکه مھرداد عارفان یاند. در دادگاه، زمانرا ثبت کرده یسعدون یھاو پاسخ
 ریبرافروخت و با او درگ شیاز پ شیب یرا به گردن او انداخت، سعدون رھایرا رد کرد و تقص یسعدون

  .شد

 

 

 

  

  

  

  

 در دادگاه یعارفان مھرداد

در  ١٣۴٢متولد  ،یباالتر بود. مھرداد عارفان مهیو نس ریاز ام یتیامن یدر نھادھا یعارفان رتبه
 زیقلع و قمع شدند؛ او ن ١٣۶٠شد که در دھه  »نیآرمان مستضعف«طرفدار گروه  یشھسوار، در جوان

 نیشد و چند سال را در زندان گذراند. در زندان با ھواداران سازمان مجاھد ریدستگ امیا نیدر ھم
  .آشنا شد دادند،یم لیآن دھه را تشک یاسیس انیزندان تیکه اکثر



 کیکرد. در بلژ یپناھندگ یدھه به اروپا رفت و تقاضا نیگذراند و در اواخر ا رانیرا در ا ١٣٧٠ دھه
 یشد و به کارھا کیخلق نزد نیبه سازمان مجاھد خواند،یم »خدایب«که خود را  یبا وجود

  .ھا پرداختآن یھااز نشست یلمبرداریو ف یداوطلبانه مانند عکاس

سال زندان درخواست  ١۵تنھا  شیکم گرفته بودند و براھا ابتدا نقش او را دستکه دادستان نیا با
 ١٧ یعنی شتر،یرا به دو سال ب یدستگاه عدالت، عارفان بیفر یتالش برا لیکردند، دادگاه به دل

  .سال زندان، محکوم کرد

 .نامبرده لغو شدھر سه  یکیبلژ تیتابع تیسال زندان گرفت و در نھا ١٨ ینعام مهینس

 کیآلمان، بلژ یھابار در دادگاه نیچند کشیپلماتید تیھم که حق استفاده از مصون یاسد اسدالله
 .) محکوم شدکیسال حبس (معادل حبس ابد در بلژ ٢٠رد شده بود، به  شیو اتر

 ورویمشت  کیخاطر  به

انسان را  کی قیعال نیتریاهیاست که پا یاسالم یجمھور یدئولوژیقدر محو در ا آن یاسد اسدالله
نشاند که خطر انفجار  یلیفرزندان و ھمسر خود را در اتومب یحت "سرباز نظام"، نیپا گذاشت. ا ریز

 اشیتلفن یھاامیچنان که در پرا آن» مخالفان نظام«خاطر که  نیتنھا به ا رفت؛یبمب در آن م
 .بفرستد» به جھنم«کرد،  دیق

 پس از بازداشت یاسد اسدالله

  !داشتند: پول گرید زهیانگ کی گریسه تن د اما

 

 ٢٢۶و  ینعام مهیھزار از نس١٠۶ ،یسعدون ریاز ام ورویھزار  ١٢٠مبلغ  ،یعاد یاز درآمدھا ریغ
حساب ١٢٠ قیذره، از طرمبالغ، ذره نیاز ا یکشف و ضبط شد. بخش یاز مھرداد عارفان ورویھزار 

 .دافراد کشف ش نیاز ا یھم به صورت نقد یبود. مبالغ دهیھا رسشده و به دست آن زیوار یانجیم



اعالم کرده بودند و بعضا  کاریمبالغ خود را ب نیکردن ا که نامبردگان با پنھان ستیدر حال نیا
 .کردندیدرخواست م »یکمک مال« کیاز دولت بلژ یبه خاطر تنگدست

 فتهآش یھامرموز و خواب یھادفترچه

 یھاچند دفترچه به رنگ یفورد قرمز اسد یاهیکرا لی. در داشبورد اتومبمیبازگرد بابایغار عل به
  .شدند افتی اهیقرمز، سبز و س

، ١٣٩٧ رینھم ت اتیعمل یبرا یاسد یھاادداشتی، شامل دفترچه قرمزاز مندرجات  یبخش
و موارد  نیمجاھد شیآدرس محل ھما ،یتیامن یھاو نکته یکار با دستگاه انفجار یھادستورالعمل

 .بود گرید

 یھاادداشتیاز  شیب نیآنال یھاادداشتیکه خطر  دانستیم یتیامن یھابر اساس آموزش یاسد
 ھاپلماتید لیکه اتومب دانستیبود و م کشیپلماتیبه پاسپورت د شتریاو ب یاست. اما دلگرم یکاغذ

 کردیم ملھا را حدفترچه نیراحت ا الیبا خ کیپلماتید تیبر مصون هی. او با تککنندینم یرا بازرس
 ییراروپایغ یھاسیسرو یاروپا با ھمکار یتیامن یھافرض را در نظر نگرفته بود که دستگاه نیو ا

 زیاو را ن کیپلماتید تیمصون توانندیاند و مسوار شده کرد،یم یکه او رھبر یاتیعمل اتیبر جزئ
  .رندیبگ دهیناد

 یشستشو یرا به کارواش برد و تقاضا یاهیکرا لیکه در آلمان اتومب یزمان یحت یاسد اسدالله
نبرد.  نیھا را از بدفترچه نیا د،یرا بزدا TATP یکامل داخل و صندوق عقب را کرد که آثار احتمال

 تیوندادند و ھم مص صیماده منفجره را تشخ یبو سیپل یھاھم سگ ،یریھر چند که در زمان دستگ
 .فتادیبار کارگر ن نیا کیپلماتید



 ییھاو آدرس مکان یمال یھامدخل؛ عمدتا مربوط به پرداخت ٢٨٩بود از  یاما شرح سبز دفترچه
(عمدتا  ینام خانوادگ ایبا نام کوچک  یکه افراد شودیم دهیدفترچه د نیدر اروپا. در مندرجات ا

و  کردندیم افتیدر یمساعده از اسد یو حت اتیعمل نهیقوق، ھزرا تحت عنوان ح یمستعار) مبالغ
چک،  یجمھور ش،یکشور، از جمله فرانسه، اتر ١١در  یتیامن یھا. مقامدادندیگاه به او امضا م

 ١۴۴مبلغ ( نیشتریکنند. ب ییافراد را شناسا نیمامور شدند تا ا ایتالیھلند و ا ک،یمجارستان، بلژ
مرکز  ینشان چهدفتر نیشده در ادرج یھااز آدرس یکیمورد) در آلمان پرداخت شده است و البته 

 میمق یرانیشھروندان ا یاند. برخمبالغ بوده نیا کنندهافتیھا نفر دراست. ده ھامبورگ یاسالم
  .اندشده ییدفترچه احضار و بازجو نیآلمان تا کنون در رابطه با ا

و سه ھمدست او بود، گفته شد که  یاسدالله اسد میبه جرا یدگیدگاه آنتورپ که مسئول رسدا در
 تواندینم نیکه دادگاه طبق قوان نیچھار نفر صادر شده است و با ا نیا یاحکام زندان فعال تنھا برا

پس  نیاز ا«شده در دفترچه سبز، افراد فھرست کنیرا محاکمه کند، ل یاسالم یرسما جمھور
  . »ھا راحت بخوابندشب توانندیمن
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