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ز غفوری0202آوریل  4, یکشنبه  کامبت 
مهرداد ی به نام "شاعر"، VJU061به شماره پالک  ۹۰۳، در یک اتومبیل پژو ۷۹۳۱تیر ماه گرم 

 
ز
  ییک که به شماره. در جیب او دو تلفن همراه بود. کرد از بروکسل به سمت پاریس حرکت یم عارفان
عدودی م  که عده  ۷۱۳۷آخِر   شد و دوستانش از آن خیر داشتند؛ دیگری با چهارشماره ختم یم ۴۱۷۲

دار بودند   .از آن خیر

ز در خانه منتظر او بود عالوه بر این دو شماره تلفن بلژییک، یک سیم   .کارت اتریشی نیر

راند تا به  سفارت جمهوری اسالیم در اتریش به سمت مرز آلمان یم" دیپلمات"زمان یک  هم
 .لوکزامبورگ برود

نقطه اتصال شاعر به دیپلمات در این داستان بمب است؛ یک دستگاه انفجاری کوچک اما مرگبار که 
 و  نسیمه نعایمهای  زوجر به نام

ز
مامور بودند تا از لوکزامبورگ حمل کنند و با کمک  امت  سعدون

  .منفجر کنند سازمان مجاهدین خلقمهرداد عارفانز در یک همایش 

راحتی صورت  وآمد او به سالن همایش به رفت. شناختند ازمان مجاهدین یممهرداد را بسیاری در س
 .کرد الوقوع فکر یم گرفت و کمیی کش به احتمال نقش او در یک انفجار قریب یم

ز نظری نداشتند   .اما ماموران امنیتی فرانسوی با اطالعانی که از پیش دریافت کرده بودند، چنیر
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 اجازه تعقیب مهرداد عارفانز در فرانسه

ِ مراقبت نامحسوس از او و تلفن ز در  هنگایم که مهرداد عارفانز به پاریس رسید، دستور قضانی هایش نیر
  .گردیم بازیم" شاعر"به . این شهر صادر شد

 
ر
 اسدهللا اسدی؛ دیپلمات عملیان

ه ب اسدهللا اسدیوگو با من درباره پرونده  ، این جمله را یک مقام اروپانی در گفت«!شد باورمان نیم»
  «.کردیم که بمب را با هواپیمای مسافربری حمل کند فکرش را هم نیم»: او ادامه داد. زبان آورد

ک پلیس امنیت اتریش، بلژیک، فرانسه، آلمان و لوکزامبورگ، بر مبنای اطالعانی تشکیل  پرونده مشیی
قرار است یک دانستند که اسدهللا اسدی  ها یم آن. شده بود که موساد در اختیارشان گذاشته بود

دانستند این بمب چگونه به دست  دستگاه انفجاری را به دست چند عامل در اروپا برساند، اما نیم
  .خوِد اسدی خواهد رسید



او در ماه مه . های امنیتی اتریش، اسدی را با دقت زیر نظر گرفتند رسویس»: مقام اروپانی ادامه داد
ز ( BVT)گوش رسویس ضدتروریسم اتریش . ام دادناگهان پروازهای متعددی به تهران انج ۴۰۷۳ تیر

خواهد هنگام بازگشت از تهران به وین با پرواز  ها اطالعانی دریافت کردند که اسدی یم آن. شده بود
  «.اش حمل کند هواپیمانی اتریش در ماه ژوئن بسته بمب را با کیف دستی  ۳۱۴

 

  اسدهللا اسدی 

ل  ۲۹رسویس ضدتروریسم کد . شود ها بازریس نیم محتویات کیف دیپلمات را روی کامپیوتر بخش کنیی
منفجره، بمب را هنگام عبور   تشخیص ماده  فتههای پیشی  مرزی فعال کرد تا حتی وقتی حسگر دستگاه

موران مزاحمتی برای او ایجاد نکنند اسدهللا اسدی از گیت
ٔ
  .ها تشخیص دادند، ما

هدف این بود که اسدی با تعقیب و مراقبت دائم، هنگام تحویل بمب به عامالن عملیات دستگیر 
یک : ه دست آورد، فراتر از انتظار بودچند روز بعد ب( VSSE)چه رسویس امنیتی بلژیک  اما آن. شود
 «.های اطالعانی و امنیتی  بابا، رسشار از گنج غار عیل»

 بابا غار قرمز عیل

این اتومبیل فورد را اسدهللا اسدی سه ماه قبل از عملیات  . قرمز بود SX-Maxبابا یک فورد  غار عیل
  .برود« تعطیالت»کرایه کرده بود تا با همش و فرزندانش به 



 

  ای اسدی پس از بازداشت اتومبیل کرایه 

یاس ای دیگر از اتریش حرکت کرد و سه روز را  اش با یک اتومبیل کرایه دی یک سال قبل از دستگیر
 برگزاری مراسم سازمان مجاهدین، در پاریس به رس برد

ی
کردن اتومبیل    برای رد گم. برای ارزیانر چگونیک

  .کرایه شد، ای عیل خامنه، از روحانیون نزدیک به دمحمرضا زائریبا گواهینامه فردی به نام 

 

https://www.thenationalnews.com/world/europe/the-iranian-spy-whose-paris-bomb-plot-could-have-sparked-a-war-1.1117768


روحانز سمت راست )هانی که اسدهللا اسدی کرایه کرد، با گواهینامه دمحمرضا زائری  ییک از اتومبیل
 .ثبت شده است( در این عکس

كل »: نوشتخواند و در تویییی « بازی کثیف»زائری در پاسخ به پرسش من در این باره، این اخبار را 
ز اجاره کنم كه در سفری كه اروپا بودم و یم[ است]موضوع اين هست  چون قانونا . خواستم ماشیر

م، بچه نیم رو را در اختیار داشتم مدنی آن خود های سفارت برای من كرايه كردند و  توانستم خودم بگیر
ز . بعد تحویل دادم  و  «.همیر

 

کاله . وزارت خارجه نبود" یقه والیتی "های  به هر روی، فورد قرمز رسنشیتز داشت که شبیه به مقام
ز  ی، لباس آستیر های جمهوری  موال دیپلماتی نیستند که مع"پوشش"کوتاه و ریش تراشیده  حصیر

 !ی باشد"خیر "که    اسالیم حتی در زمان تعطیالت از آن استفاده کنند، مگر آن

 

فته حاوی نیم ، همراه با چاشتز (TATP)پراکساید  استون تری کیلوگرم ماده انفجاری تری   یک بمب پیشی
ل جداگانه، در صندوق عقب اتومبیل بود، اما نه  و ریموت -همش اسدی از آن خیر داشت و کنیی
  .نه فرزندانش -بالطبع

آلمان  ۹اتریش، مرز آلمان را رد کرد و وارد اتوبان شماره  A8اتومبیل فورد قرمز سپیده صبح از اتوبان 
ه در آلمان چند بار در پارکینگ فروشگاه. شد که خریدی     ایستاد، بدون آنلیدل ای مانند  های زنجیر
ز . کند  از ماموران امنیتی نیاز داشتزیر نظر گرفیی

ی
در . اسدی در صدها کیلومیی راه به تیم بزرگ

موریت
ٔ
المقدور کوچک  آگاهان به عملیات حتی   شود که دایره های بسیار محرمانه، عمدتا تالش یم ما

ز آن کمیی باشد  که   هنگایم که از منبع اروپانی در این مورد پرسیدم، بدون این. بماند تا احتمال لو رفیی
ها را پر از مامور   ویکم شما نیاز ندارید خیابان در قرن بیست»: حاضز باشد به جزئیات اشاره کند، گفت
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ای جلوی صورتش گرفته،  تصور ماموری که با بارانز و کاله روی نیمکت نشسته و روزنامه. کنید
  «.های قرن گذشته است مربوط به داستان

 

ز  بر این باورم که در عملیات تعقیب اسدی و همراهانش، عالوه بر مکان های  یاب اتومبیل و دوربیر
منابع اروپانی که با . های امنیتی در اختیار دارند استفاده شده است که رسویسهانی  ترافیک، از ماهواره

 .ها حرف زدم حاضز به تایید یا تکذیب این موضوع نشدند آن

سپس او راه خود را تا مرز لوکزامبورگ ادامه داد و از اتوبان . خانواده اسدی مدنی را در آلمان گذراندند
A1 ها  های خود قرار داشت تا بمب را به آن با رابط ۷۹۳۱تیر ۲روز اسدی . وارد این کشور کوچک شد

  .تحویل دهد

ه ، شعبهPlace d'Armes، خیابان ۷۹مکان قرار، پالک  ا هاتای  ای از فروشگاه زنجیر ز ز شده  پیتر تعییر
ز در  ریموت. بمب در یک کیف لوازم آرایشی زنانه به دقت جاسازی شد. بود ِل بسیار کوچک آن نیر کنیی

  .تر گذر کند های احتمایِل عادی راحت ها قرار گرفت تا از بازریس تامپونجعبه 



 

در حالت . به چندین فروشگاه در لوکزامبورگ رس زدگذاری، اسدی  پیش از دیدار با دو عامل بمب
ز عکایس آویزان بر گردنش یم کرد او گردشگری  دید، فکر یم عادی، هر کس اسدی را با دوربیر

کند،  تا اگر کش دنبالش یم« زد ضد تعقیب یم»اسدی . کردند ها که تعقیبش یم ست؛ مگر آن معمویل
سفرش را با عکس و   شد، بلکه ماموران امنیتی لحظه به لحظه که نه تنها تعقیب یم   غافل از آن. بفهمد

  .کردند فیلم ثبت یم

 "بازریِس  در پست ایست
ی
 از او مدارک شناسانی خواستند، خود را یک " اتفاق

ز وقتی لوکزامبورگ نیر
 کرد که در 

ز
صندوق عقب اتومبیل را با . با خانواده به سفر آمده است" تعطیالت"دیپلمات معرق

ز ادعای . اده باز کرد، مدارکش را از نظر پلیس گذراند و به راهش ادامه دادرونی گش " تعطیالت"همیر
 .او از مصونیت دیپلماتیک  بعدها سندی شد برای رد درخواست استفاده



 

ا هات روی نسیمه و امیر در ای که اسدی روبه لحظه ز ها  نشست تا کیف محتوی بمب را به آن پیتر
کارت اتریش به نسیمه و  او یک تلفن همراه با سیم. کند بدهد، خیالش راحت بود که کش تعقیبش نیم

ح داد و سفارش اسدی بسیاری از نکات را در . های آخر را کرد امیر داد، رمزهای مکاتبات را رسی
چه چه. برد یمکرد و همراه  هانی یادداشت یم دفیی  .های مرموز خواهیم پرداخت به این دفیی

  نسیمه نعایم، یک جاسوس متفاوت

اما او مانند بقیه . به اروپا رفته بود" پناهنده سیایس"نسیمه نعایم بیش از یک دهه پیش تحت عنوان 
، رفت. ها نبود پناهنده

ی
آمد او به ایران با پاسپورت جمهوری اسالیم  و  به محض صدور اقامت پناهندگ

  .از خاک ترکیه آغاز شد

نت با امیر سعدونز آ ۴۰۰۲سال  یک سال بعد به طور غیانر . شنا شده بودمیالدی از طریق اینیی
ازدواج کردند و سه سال بعد از آن، نسیمه با پاسپورت جعیل وارد هلند شد؛ سعدونز او را به بلژیک 

 
ی

نسیمه بالفاصله بعد از ورود به بلژیک، روی امیر کار کرد تا او . اش را ثبت کرد برد و تقاضای پناهندگ
وهای امنیتی    . جمهوری اسالیم آماده کندرا برای همکاری با نیر

د، با   "نسیمه تا پیش از آن که تابعیت بلژییک بگیر
ی

جا با   رفت و از آن به ترکیه یم" جواز سفر پناهندگ
  .کرد ایرانز صادره از سفارت جمهوری اسالیم در بروکسل، به تهران سفر یم  گذرنامه



 

ز سفرها نیم  نگه  که تابعیت بلژییک گرفت، دیگر تالش چندانز برای مخفز    پس از آن سوابق  . کرد داشیی
ز سال های ایرانز او نشان یم گذرنامه این . بارها به ایران سفر کرده است ۴۰۷۳تا  ۴۰۷۰های  دهد که بیر

  .نواده نبودسفرها اما منحرص به دیدار دوستان و خا



 

وع شد، اما شواهدی  ۴۰۰۱ها با وزارت اطالعات از سال  سعدونز گفته است که همکاری آن امیر  رسی
ی بود که همشش یم  های نسیمه بسیار بیش از آن وجود دارند که فعالیت ز به ظن قوی . دانست چیر

نتی از ابتدا یک تله برای استخدام ستی امیر نسیمه فرد باالد. کردن امیر سعدونز بود   روند آشنانی اینیی
 .شد در تشکیالت ترور محسوب یم

 



هایشان در اهواز و آبادان  ها به خانواده آن. برد مراه یمدر برجز سفرها به ایران، نسیمه همشش را ه
افاتش، بخش مهیم از سفرهایشان در مالقات با ماموران  رس یم زدند، اما به روایت امیر در اعیی

کم باالتر رفت و  رده کم. ها بود در ابتدا اداره اطالعات خوزستان مسئول تماس. گذشت اطالعانی یم
زمانز که در تهران بودند، محل اقامتی که برایشان در نظر  . ارتباط شداسدهللا اسدی شخصا وارد 

  .بود« استقالل»شد، هتل  گرفته یم

وگو با ماموران امنیتی بلژییک جزئیانی از دیدار با اسدی در هتل استقالل را روایت   امیر سعدونز در گفت
ز همکاری امیر باعث شد که حکم زندان او با اندگ ت. کرده است در ادامه به . خفیف صادر شودهمیر

 .دالیل این همکاری خواهیم پرداخت

 سیایس، تحت 
ی

امیر سعدونز خود پیش از آشنانی با نسیمه، در نی چندین بار رد درخواست پناهندگ
کت کرده بود و با برجز چهره های این سازمان  پوشش هوادار در چندین تظاهرات سازمان مجاهدین رسی

ز با درخواست اقامتش به . اش استفاده کند ها در پرونده ن عکسعکس گرفته بود تا از ای رسانجام نیر
ی در بلژیک موافقت شد   .دالیل حقوق بشی

 

 «دانی »استیشن با  و بازی خطرناک پیل امت  

های آغازین ورود به  او در سال. ها آرزویش را داشت امیر سعدونز در یک قدیم ثرونی بود که مدت
 را یم

ی
ا به منازل، زندگ ز ز پویل که او . گذراند اروپا با کارگری در بندر، نگهبانز در انبار و تحویل پییی اولیر

قرار بود اگر . دریافت کرد، بیش از معادل حقوق یک ماهش بود" رس و گوش آب دادن"برای یک روز 
ی دریافت کند ی از مجاهدین دست پیدا کند، دفعه بعد پول بیشیی حاال نیاز به کار . به اطالعات بهیی

 او رسازیر یم
ی

 .ها نسیمه بود حلقه وصل او به امنیتی . شد نداشت؛ پول بود که به زندگ

ای زیر پای امیر و نسیمه  یک مرسدس رسمه. ها باشد آخرین ماموریت آنقرار شد انفجار روز نهم تیر 
نییم از این پول را در . میلیون یورو به نام نسیمه بخرند خواستند ویالنی به قیمت حدود نیم بود و یم

ها از  اسدی، بقیه هم بعد از افتادن آب  دریافت کرده بودند و طبق وعده" سیاه"این مدت به صورت 
 .شد رداخت یمآسیاب پ



 

ز امت  و نسیمه؛ پس از بازداشت   ماموران خنث  
 کردن بمب در کنار مرسدس بتز

فقط از طریق مسج »: روز هفتم تیر در لوکزامبورگ همراه با دریافت کیف بمب، رمزها را مرور کردند
یم تماس یم چک شدند، هر  Randomها باید طوری باشند که اگر به صورت  تمام پیامک. گیر
استیشن خود بمب است و  پیل. کنیم ای فکر کند درباره تورنمنت بازی کامپیوتری صحبت یم خواننده

گوییم فالن ساعت بیا پانسیون، یعتز همان  وقتی یم. سازی، فیش تلویزیون اتصاالت چاشتز و فعال
ید؛. ساعت گویسی روشن باشد میل مطلقا استفاده  ای تا چند ماه بعد از عملیات هم هیچ تمایس نگیر

وری فقط از راه زمیتز تردد کنید. سفر هوانی نکنید! نشود  «.در موارد ضز

ی را از قلم نیانداخته باشد ز چه یادداشت قرمزش نگاه دیگری انداخت تا چیر خدا به »: اسدی به دفیی
  «.ضد تعقیب یادتان نرود! تان همراه



 

ی در اتومبیل او کشف و ضبط شد بخشی از یادداشت  چه اسدی که پس از دستگت   .های دفتر

ها هم  آن. گذار عرص هفتم تیر سوار مرسدس شدند و از لوکزامبورگ به سمت بلژیک راندند زوج بمب
کردند، اما امیر و نسیمه  های خود ثبت یم مانند سایر رابطان، نام اسدی را تحت عنوان دانیل در گویسی 

  .خواندند یم« دانی »در جریان عملیات او را 

به شماره  ۰۰۹۴۰۹۰۷۷۴۰۴۹۴۰۰۰شماره صبح هشتم تیر سعدونز طبق قرار از 
 :که در اختیار اسدی بود، پیامک فرستاد  ۰۰۲۹۱۱۰۴۴۴۱۱۳۷

،: سعدونز »   سالم دانی

؟ بازی نصب شد؟: اسدی   خونر

نصب ( استیشن پیل) PSاگر . زنیم شنبه تاپ یم صبحانه یک! بردیم. آره بازی نصب شد: سعدونز 
 نشد، برگردیم خانه ذاکر یا برویم برای صبحانه؟

 بای. شه که گیم بازی کردیم معلوم یم  ۴۰همان ساعت : اسدی

 «باشه دانی : سعدونز 

ز پیامک   پرونده جنانی دادگاه آنتورپ بلژیک، بههای رد و بدل شده در صبح روز همایش، مندرج در  میی
ح است   :این رسی

یم دانی  یم. را راه انداختیم PS. سالم: سعدونز »  ریم که جام را بیر

 هم وصل شد یا نه؟( سیم بمب)وی  فیش نی . دستت درست: اسدی



 اش جوره آره همه  :سعدونز 

… 

 محتاج دعا: سعدونز 

 «تون دست حق به همراه: اسدی

ز پیامک اسدی در ساعت ظهر روز واقعه ا ی از انفجار . پاسخ ماند نر  ۷۹:۰۱ولیر در اخبار هم خیر
، مریم رجویعالوه بر . توانست مخفز بماند این خیر نیم. بزرگ در همایش سازمان مجاهدین نبود

 چندین شخصیت سیایس مانند 
ز
 .، در میان مدعوین بودنددونالد ترامپ، وکیل رودی جولیان

 :تیر پیام دوم را فرستاد نهم ۴۰:۲۱اسدی ساعت  

؟» ؟ سالمتی  «خونر

 .نگران شد. پاسخز نیامد

صبح  ۷۰:۰۹ساعت . بود« تعطیالت»شنبه دهم تیر اسدهللا اسدی هنوز در خاک آلمان در  صبح یک
 :دوباره نوشت

؟» ؟ سالمتی  «خونر

خانواده  او . تر از سفارت جمهوری اسالیم نبود جا امن دیگر هیچ. چند دقیقه برای پاسخ صیر کرد
یتباخ در نزدییک شهر ُبن، زودتر از زمان اتمام  زده بهت ، به «تعطیالت»اش را برداشت و از رهاینیر

ین را پر کرد و با . او از مسیر فرانکفورت وارد اتوبان طوالنز شماره سه شد. سمت اتریش تاخت ز باک بیز
  .آخرین رسعت به سمت مرز اتریش حرکت کرد

  .اش را دستگیر کرد پلیس او و خانواده ۷۹ه بود که حوایل ساعت هنوز به اتریش وارد نشد

 

وهای پشتیبانز برای بازداشت اسدی، در    انتظار عملیاتنت 



اسدی اما با خونشدی و لبخند سکوت  . ساعت بعد آزاد شدند ۴۲اسدی   زده همش و فرزندان بهت
یس کنسویل بود او . کرده بود و با اشاره به گذرنامه دیپلماتیک جمهوری اسالیم خواستار آزادی و دسیی

ز بود که خییل زود آزاد یم   .شود مطمی 

میالدی فرق  ۷۳۳۰و  ۷۳۳۰های  نند ترورهای جمهوری اسالیم در دهههانی ما این بار اما با نمونه
  .داشت

 همراه با بمتر که از اسدی تحویل گرفته بودند، در مسیر بروکسل
پاریس، -نسیمه نعایم و امیر سعدونز

 .بازداشت شده و با مدارک مستند تحت بازجونی بودند

؛ عاقبثر که خت  نبود
ز
  مهرداد عارفان

چندم  شعرهای درجه. وآمد داشت ها در بروکسل رفت مهرداد عارفانز با خییل. برگردیم" شاعر"به 
کت یم رسود، شعارهای تند یم یم ز رسی چند کتاب به . کرد داد و در تظاهرات و تجمعات مجاهدین نیر

انز یم ِ کوچک ایرانیان در شهرهای اروپانی سخیز ده بود و در محافل ادنر  .کرد چاپ سیی

 فعاالن سیایس ساکن بروکسل که چندان با کامپیوتر آشنانی نداشتند، به یاد دارند که او را به اکی  
هنوز کش . هایشان را مرتب کند افزار نصب کند و سیستم اند تا برایشان نرم هایشان دعوت کرده خانه
  .ه استافتاد" وزارت اطالعات"این کامپیوترها به دست " اطالعات"داند تا چه اندازه  نیم

 

، از لوله کشی تا نقایسی ساختمان را بلد بود و هر جا کمیک الزم بود،  عارفانز کارهای فتز ساختمانز
، اتومبیل پژوی معمویل زیر پای عارفانز بود و گاه از  . شتافت یم ز نسیمه و امیر

بر خالف مرسدس بیز
  .کرد های دولتی به افراد بیکار یا محتاج، استفاده یم کمک

ز خاطر، زما ؛ حتی برجز در حال جمع  «اشتباه شده»کردند  نز که بازداشت شد، بسیاری فکر یمبه همیر
  .نبود« ها مهرداد مال این حرف»ها  وپا کنند، چون به قول آن کردن پول بودند تا برایش وکییل دست



« های تروریستی  جانب گروه»هزار یورو پول که از  ۴۴۱که مبلغ قید شد وقتی در حکم دادگاه آنتورپ 
ت وا ماند  .به او پرداخت شده بود، کشف و مصادره شده است، دهان بسیاری از حیر

ت را دوستان او در همایش نهم تیر  ز تجربه کردند ۷۹۳۱این حیر   مهرداد آن روز چهره. در پاریس نیر
ی از آن. مضطرنر داشت ون  مدام سیع یم. ها نبود منتظر دیدن نسیمه و امیر بود، ویل خیر کرد بیر

  .سالن همایش باشد

ی او هجوم برد دوستان مهرداد، . در پارکینگ ناگهان یک گروه ویژه اعزایم از پلیس فرانسه برای دستگیر
ی او مقاومت کردند و  از هواداران سازمان مجاهدین که نیم دانستند داستان چیست، در برابر دستگیر

  .خودشان هم بازداشت شدند

، سکوت او و اتهام بمب ها وقتی در بازداشتگاه، چهره رنگ آن ز خودشان را  پریده عارفانز گذاری در بیر
 آزادشان کرد و در نی تماس با دیگران. زده بودند شنیدند، بهت

متوجه شدند   البته پلیس بعد از ساعانی
توانست  انفجار نیم کیلوگرم استون پراکساید در یک فضای بسته یم. اند ها هم غافلگیر شده که آن

د   .جان صدها نفر را بگیر

 هدفمند جمهوری اسالیم
ی

 دیوانیک

های سیایس  و هواداران مجاهدین، چهره مریم رجویانفجار یک بمب در سالن همایشی که غیر از 
، بریتانیا ، ایتالیانی و بسیاری از شخصیتآمریکانی ز دولت نی  و پیشیر

های گوناگون حضور  های کنونز
 بود

ی
ز ریاستدونالد ترامپوکیل شخیص . داشتند، یک دیوانیک جمهوری از حزب  ، یک نامزد پیشیر

 بریتانیانی و بسیاری دیگر جان خود را از دست یم جمهوری
ز دادند؛ اما جمهوری  خواه آمریکا، وزیر پیشیر

  .دیوانه نبود اسالیم

زمانز آن با  گرویه در سازمان مجاهدین تلفی شود و با هم حساب درون قرار بود این انفجار یک تسویه
 سفر 

ز
ایم که  گران در وزارت خارجه جمهوری اسالیم بگویند مگر ما دیوانه به اروپا، توجیه حسن روحان

ز کاری کنیم؟ کما این ی اسدی،    چنیر که همراه با روحانز در اروپا به رس   فجواد ظریکه پس از دستگیر
ی اسدی در روز ورود روحانز به  یم کنید ما واقعا  ا فکر یمشم»: اروپا گفتُبرد، با اشاره به دستگیر

ز روزی یم دیوانه روز بعد  ۷۰توانستیم یک روز بعد،  کم ما یم کنیم؟ دست ایم؟ ما این کار را در چنیر
ز کاری کنیم؛ نیم  «توانستیم؟ چنیر

در عوض  . ای دیگر پیش رفت و بمب پیش از انفجار لو رفت ها به گونه و کتاب با این حال، حساب
، سفیر عیل ماجدی. های امنیتی اروپا بود قدام به ترور در دستان رسویسکویه از اسناد و مدارک ا

ز ایران در آلمان، روز سوم بهمن  گزاری ایسنا  ۷۹۳۱پیشیر ها در مورد ادعاهانی   اروپانی »: گفتبه خیر
این بار اسناد حرف « .توانیم آن را به راحتی رد کنیم اند که ما نیم اند، اسنادی آورده ه مطرح کردهک
  .زدند یم

منابیع بر این باورند که امیر سعدونز قرار بود بعد از انفجار، در صورت لزوم، رس به نیست شود و 
در همایش مجاهدین، دلیل و چندین تصویر  مهدی ابریشمچ  های او در کنار  سپس با انتشار عکس

ز سعدونز هم . اعالم کنند" اختالفات درونز سازمان مجاهدین"انفجار را  ی انتقام"کشیی " گیر
 .شد مجاهدین محسوب یم

قرار بود اگر قضیه . تبلیغانی خود را آماده کرده بودند  های امنیتی جمهوری اسالیم برنامه دستگاه
ز   در جانی یافت شود و همراه با راحتی ر   الملیل به انفجار در عرصه بیر

فع و رجوع نشد، جسد سعدونز
باندهای درونز مجاهدین به " تسویه حساب"انتشار تصاویرش، هم انفجار و هم قتل او تحت عنوان 

https://www.rechtbanken-tribunaux.be/nl/lokaal-nieuws/ac8-uitspraak-een-terrorismeproces
https://www.politico.eu/article/iranian-foreign-minister-mohammad-javad-zarif-grabs-munich-security-conference-spotlight/
https://www.radiofarda.com/a/ali-majedi-iran-eu-terror/29726532.html


های خارجر  های خود در رسانه احتماال جمهوری اسالیم روی تعداد قابل توجه النر . ها راه یابد رسانه
ز حساب کرده بود  .نیر

 

 که حرف زد
ز
، یک قربان

ز
 سعدون

بازجویان این نظریه را با سعدونز در میان گذاشتند و به او اسناد و مدارگ را نشان دادند که حایک از 
های نسیمه درباره شوهرش به  هنگایم که بازجویان جزئیات گزارش. های درازمدت نسمیه بود برنامه
یتی ایران را به امیر دادند، او فهمید در تمام این مدت یک بازیچه در دستان نسیمه نعایم های امن مقام

های نسیمه، او را به عنوان یک عنرص  های امنیتی طبق گزارش گاه که دریافت مقام بوده است و آن
لزل، ترسو و غیر قابل اعتماد یم ز

  .شناسند، فرو ریخت میی

وع به حرف بسیاری از . زدن کرد و رازهای مگو را با بازجویان در میان گذاشت  امیر سعدونز رسی
ِ ربط مستقیم به پرونده ترور، در دادگاه علتز مطرح 

ز جزئیات، به دلیل مسائل خصویص و نداشیی
و را سال، ا ۷۳دادگاه در نهایت به امیر سعدونز بابت همکاری سه سال تخفیف داد و به جای . نشدند

  .سال حبس محکوم کرد ۷۰به 

های نسیمه را به او که  و « چرا حرف زدی؟»بازجویان در مالقات حضوری نسیمه و امیر در زندان، تشی
در دادگاه، زمانز که مهرداد عارفانز از اساس آشنانی با سعدونز را . اند های سعدونز را ثبت کرده پاسخ

ها را به گردن او انداخت،    .سعدونز بیش از پیش برافروخت و با او درگیر شدرد کرد و تقصیر



 

 مهرداد عارفانز در دادگاه

 در نهادهای امنیتی از امیر و نسیمه باالتر بود
، متولد . رتبه عارفانز در شهسوار،  ۷۹۲۴مهرداد عارفانز

ز »در جوانز طرفدار گروه  ز  ۷۹۱۰شد که در دهه « آرمان مستضعفیر ز در همیر قلع و قمع شدند؛ او نیر
یت  در زندان با هواداران سازمان. ایام دستگیر شد و چند سال را در زندان گذراند مجاهدین که اکی 

  .دادند، آشنا شد زندانیان سیایس آن دهه را تشکیل یم

 کرد ۷۹۱۰دهه 
ی

در بلژیک با . را در ایران گذراند و در اواخر این دهه به اروپا رفت و تقاضای پناهندگ
خواند، به سازمان مجاهدین خلق نزدیک شد و به کارهای داوطلبانه  یم« خدا نر »وجودی که خود را 

داری از نشستمان   .ها پرداخت های آن ند عکایس و فیلمیر

 



سال زندان درخواست   ۷۰کم گرفته بودند و برایش تنها  ها ابتدا نقش او را دست که دادستان   با این
، یعتز  سال  ۷۱کردند، دادگاه به دلیل تالش برای فریب دستگاه عدالت، عارفانز را به دو سال بیشیی

  .زندان، محکوم کرد

ده لغو شدسال زندان گرفت و در نهایت تابعیت بلژییک  ۷۳نسیمه نعایم   .هر سه نامیر

های آلمان، بلژیک و  اسدهللا اسدی هم که حق استفاده از مصونیت دیپلماتیکش چندین بار در دادگاه
 .محکوم شد( معادل حبس ابد در بلژیک)سال حبس  ۴۰اتریش رد شده بود، به 

 به خاطر یک مشت یورو

ترین عالیق یک انسان را  ای قدر محو در ایدئولوژی جمهوری اسالیم است که پایه  اسدهللا اسدی آن
حتی فرزندان و همش خود را در اتومبییل نشاند که خطر انفجار   ،"رسباز نظام"این . زیر پا گذاشت
اش قید   های تلفتز  چنان که در پیام را آن« مخالفان نظام»رفت؛ تنها به این خاطر که  بمب در آن یم

 .بفرستد« به جهنم»کرد، 

 

 اسدهللا اسدی پس از بازداشت

ه دیگر داشتند ز  !پول: اما سه تن دیگر یک انگیر

،  ۷۴۰غیر از درآمدهای عادی، مبلغ  هزار  ۴۴۱هزار از نسیمه نعایم و ۷۰۱هزار یورو از امیر سعدونز
حساب میانخر ۷۴۰ذره، از طریق  بخشی از این مبالغ، ذره. یورو از مهرداد عارفانز کشف و ضبط شد

 .مبالیعز هم به صورت نقدی از این افراد کشف شد. ها رسیده بود واریز شده و به دست آن

دگان با پنهان این در حایل کردن این مبالغ خود را بیکار اعالم کرده بودند و بعضا به خاطر    ست که نامیر
 .کردند درخواست یم« کمک مایل»تنگدستی از دولت بلژیک 

چه  های آشفته های مرموز و خواب دفتر



چه به رنگ در داشبورد اتومبیل کرایه. بابا بازگردیم به غار عیل های قرمز،  ای فورد قرمز اسدی چند دفیی
ز و سیاه یافت شدند   .سیر

چه قرمز،بخشی از مندرجات  ، ۷۹۳۱های اسدی برای عملیات نهم تیر  شامل یادداشت دفتر
، آدرس محل همایش مجاهدین و موارد  ستگاه انفجاری و نکتههای کار با د دستورالعمل های امنیتی

 .دیگر بود

 

های   های آنالین بیش از یادداشت دانست که خطر یادداشت های امنیتی یم اسدی بر اساس آموزش
ها را  دانست که اتومبیل دیپلمات یی به پاسپورت دیپلماتیکش بود و یماما دلگریم او بیش. کاغذی است
چه. کنند بازریس نیم کرد و این  ها را حمل یم او با تکیه بر مصونیت دیپلماتیک با خیال راحت این دفیی

اروپانی بر جزئیات  های امنیتی اروپا با همکاری رسویس فرض را در نظر نگرفته بود که دستگاه های غیر
ی یمعمل  که او رهیر

ند اند و یم کرد، سوار شده یانی ز نادیده بگیر   .توانند مصونیت دیپلماتیک او را نیر

ای را به کارواش برد و تقاضای شستشوی کامل  اسدهللا اسدی حتی زمانز که در آلمان اتومبیل کرایه
چه TATPداخل و صندوق عقب را کرد که آثار احتمایل  دها را  را بزداید، این دفیی ز نیر هر چند که . از بیر

ی، هم سگ های پلیس بوی ماده منفجره را تشخیص دادند و هم مصونیت  در زمان دستگیر
 .دیپلماتیک این بار کارگر نیفتاد

چه ز   دفتر ج بود از  ست  هانی در  و آدرس مکان های مایل پرداختمدخل؛ عمدتا مربوط به  ۴۳۳اما رسی
چه دیده یم. اروپا   در مندرجات این دفیی

ی
( عمدتا مستعار)شود که افرادی با نام کوچک یا نام خانوادگ
کردند و گاه به او  مبالیعز را تحت عنوان حقوق، هزینه عملیات و حتی مساعده از اسدی دریافت یم

کشور، از جمله فرانسه، اتریش، جمهوری چک، مجارستان،   ۷۷های امنیتی در  مقام. دادند ا یمامض
ین مبلغ . بلژیک، هلند و ایتالیا مامور شدند تا این افراد را شناسانی کنند در آلمان ( مورد ۷۲۲)بیشیی

https://www.tagesschau.de/investigativ/ndr-wdr/iran-terrorismus-europa-103.html


چه نشانز  های درج پرداخت شده است و البته ییک از آدرس  یم هامبورگمرکز اسال شده در این دفیی
برجز شهروندان ایرانز مقیم آلمان تا کنون در رابطه با . اند کننده این مبالغ بوده ها نفر دریافت ده. است

چه احضار و بازجونی شده
  .اند این دفیی

 به جرایم اسدهللا اسدی و سه همدست او بود، گفته شد که 
ی

در دادگاه آنتورپ که مسئول رسیدگ
ز نیم   رای این چهار نفر صادر شده است و با اینتنها ب فعالاحکام زندان  تواند  که دادگاه طبق قوانیر

،  رسما جمهوری اسالیم را محاکمه کند، لیکن افراد فهرست ز چه سیر
توانند  از این پس نیم»شده در دفیی

 «.ها راحت بخوابند شب
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