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Carlos pentru presupusa sa
implicare în patru atacuri teroriste, a examinat în primele
ºedinþe atentatul din strada
Marboeuf.
Bomba, plasatã într-un vehicul
parcat, înmatriculat în Austria ºi
trimis din Iugoslavia, a explodat
cu puþin înainte de ora 9.00 în
faþa imobilului de la numãrul 33
de pe strada Marboeuf, situat la
câþiva paºi de bulevardul
Champs-Elysees. În clãdirea
respectivã se afla sediul ziarului
Al Watan Al Arabi (“Naþiunea
Arabã”). Carlos mai este judecat
pentru douã explozii în trenuri, în
sudul Franþei, ºi pentru un atentat
în Gara Marsilia.
Aceste atentate ar fi fost orchestrate de Carlos cu scopul de a
obþine eli-berarea partenerei sale
germane Magdalena Kopp ºi a
elveþianului Bruno Breguet, doi
membri ai grupului sãu care au
fost arestaþi la Paris în februarie 1982, cu arme ºi
explozivi asupra lor.
Arestat în Sudan în august 1994,
Ilich Ramirez nu a pãrãsit de
atunci închisorile franþuzeºti.
Declarat vinovat în 1997 la

încheierea unui prim proces pentru uciderea, în 1975 la Paris, a
trei bãrbaþi, dintre care doi
poliþiºti, el a fost deja condamnat
la închisoare pe viaþã.
Deþinut în închisoarea parizianã
Santé, el a acordat în ultimele
sãptãmâni douã interviuri care iau adus transferarea lui la izolare.El este acuzat de complicitate în patru atentate. Potrivit
acuzãrii, mobilul acestei campanii orchestrate de Carlos a fost
obþinerea eliberãrii partenerei
sale Magdalena Kopp ºi a lui
Bruno Bréguet, prietenii sãi. Kopp
ºi Bréguet au fost arestaþi la Paris
1982, iar câteva zile mai târziu, o
scrisoare din partea ministrului
de Interne cerea eliberarea lor în
“termen de 30 de zile”, un ultimatum însoþit de “ameninþãri de
rãzboi”
împotriva
Franþei.
Amprentele lui Carlos au fost
identificate pe document.
Dupã o lunã, la 29 martie 1982,
o bombã exploda într-un tren
Paris-Toulouse
provocând
moartea a cinci persoane ºi
rãnirea altor 28. În ziua în care a
debutat procesul lui Kopp ºi
Bréguet, la 22 aprilie, a explodat

