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maºina-capcanã în faþa
sediului revistei Al Watan Al
Arabi, pe strada Marbeuf
din Paris.
Celelalte douã atentate
comise la 31 decembrie
1983 în gara Saint-Charles
din Marsilia (doi morþi ºi 33
de rãniþi) ºi împotriva unui
TGV Marsilia-Paris la TainL’Hermitage (3 morþi ºi 12
rãniþi) au fost comise în
perioada în care cei doi
“tovarãºi” îºi ispãºeau condamnarea de patru ºi cinci
ani de închisoare.
Trei camarazi de ai sãi vor fi
judecaþi, dar nu vor fi
prezenþi în banca acuzaþilor.
Johannes Weinrich este
deþinut în Germania ;
Christa Frohlich a fugit în
Germania, iar palestinianul
Ali Kamal Al este tot cãutat.
Ilich Ramirez Sanchez a
devenit celebru în 1975
pentru un raid în cartierul
general al OPEC din Viena,
soldat cu moartea a trei
oameni. Carlos este responsabil ºi de un atentat eºuat
la Bank Hapoalim din
Londra ºi de atacuri cu
maºini-capcanã asupra a
trei ziare franceze acuzate
de FPEP de politicã editorialã
proisraelianã. A
recunoscut cã a aruncat o
grenadã cãtre un restaurant
parizian, într-un atentat care
a ucis douã persoane ºi a
rãnit alte 30. Carlos a fost
poreclit „ªacalul” de ziarul
The Guardian dupã romanul
”Ziua ªacalului” al lui
Frederick Forsyth. Se spune
cã aceastã carte este una
din lecturile preferate ale
teroristului. La ora actualã,
singura persoanã care crede
în nevinovãþia lui este avocata Isabelle Coutant-Peyre,
cea de a treia soþie a teroristului. Ea susþine cã
dovezile din fostele þãri
socialiste nu pot fi admise în
proces. Procurorii francezi
susþin cã au dovezi solide
referitoare la implicarea
„ªacalului” în atentatele din
Paris, dovezi ce ar fi fost
obþinute ºi din strãinãtate,
din România, Germania ºi
Ungaria.
Probele
furnizate
de
România împotriva lui
Carlos nu pot fi fãcute publice, înainte de prezentarea
lor în instanþa francezã.
Lucia Ivãnescu
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