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 نظام الماللي والحل الوحيد له هو الصرامة جوهر وروحاإلرهاب  مریم رجوي:

 كلمة مريم رجوي في االجتماع الثالث للمؤتمر العالمي من أجل إيران حرة  

 2020یوليو  20
 

حرة،  فی   إيران  أجل  من  العالمي  للمؤتمر  الثالث  مساءاالجتماع  االثنين    اقيم    2020يوليو    20يوم 

أغلقوا سفارات النظام واطردوا   –تحت عنوان »إرهاب النظام اإليراني  اإلنترنت  دولي عبر  مؤتمر  

فی هذا االجتماع    وشاركوبمشارکة حية من مجاهدی خلق فی أشرف الثالث.    عمالئه ومرتزقته«  

ال من  الشخصيات  مئات  خلق سياسية  لمجاهدي  المضيف  البلد  ألبانيا،  ذلك  في  بما  وأوروبا  أمريكا 

وشرحت مريم رجوي في االجتماع سجالا    فيه.    من نواب الكونغرس األمريكي وألقوا كلمات  وعدد 

 من األعمال اإلرهابية للنظام وقالت: 

 
البلد ألبانيا وكذلك من ، من أوروبا والواليات المتحدة أعضاء البرلمانات، أيها األصدقاء الذين انضممتم 

 .ياألبان في لمجاهدي خلق في أشرف الثالثالمضيف 

 أيها األصدقاء ويا حماة المقاومة اإليرانية! 

وإن كان ذلك عن   - للقاء بكمهذه الفرصة  وتوفير مثلهذا المؤتمر  إقامةيسعدني جداا ، تحياتي لكل واحد منكم

 .بعد

يهدد المصالح الحيوية للشعب اإليراني  خطرإحساسكم بالمسؤولية عن  ناجم عن إلى قضية إيران  اهتمامكم إن

 .وكذلك شعوب العالم

يسعى للوصول  الذي النظام ، اليوم  ناالمصرف المركزي في عالم أيهذا التهديد العالمي هو نظام والية الفقيه 

 .في الشرق األوسط ونشر الحروبداخل إيران  والقتلالقمع واإلعدام  ممارساته في وسطالقنبلة الذرية  إلى

رئيس هيئة حقوق اإلنسان في النظام في   :ون. قد تتفاجأوجزء ال يتجزأ منهاإلرهاب هو جوهر هذا النظام إن 

السابق رئيس لاألكبر ل الشقيق ، جواد الريجاني السلطة القضائية التي تقطع األطراف وتمارس الرجم اسمه

صادق الريجاني. هذا الشخص هو  ، السابق  األكبر لرئيس السلطة القضائية وكذلك الشقيق، برلمان النظام ل

 . ليإلرهاب المال األوائلواحد من المنظرين 

إرهاب الدولة   بتنظيرجواد الريجاني ، قام في ذكرى صدور فتوى اغتيال سلمان رشدي، 1994في عام 

إنه  .لرعايا األجانبر حكم القتل لصدو وهو أخذ الرهائن و، للماللي تحت عنوان "نوع جديد من السلطة"

 كتب: 

... لكن  كان يعتقد أنه ينبغي تعريف السلطة السياسية على أساس القوة العسكرية واالقتصادية، حتى اآلن»

فتوى سماحة اإلمام )فتوى خميني لقتل سلمان رشدي( أثبت أن منبع السلطة السياسية هو غير هذين  
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 (. 1994فبراير  17صحيفة اطالعات  -« السلطة ع جديد من المنبعين«. )جواد الريجاني مقال »نو

،  اإلسالم والحكومة اإلسالمية بناءا على هذه القوة بمكانةأن يعترف  عليه فيجب، إذا كان العالم واقعياا: »وتابع

 .  « ...وليس درجة النمو االقتصادي

 ترون من أين تنهل األعمال اإلرهابية للنظام؟ هل 

 

 األعمال اإلرهابية لنظام الماللي جانب من سجل 

 

منها  150، خارج إيران  نفذها النظام ةإرهابي عملية 450كثر من أل ، سجلنا قائمة2001بحلول نهاية عام 

بـ )آر بي   أو هجوم في قاعدة لمجاهدي خلق  مثل تفجير حافلة أو شاحنة، في العراق خلق  كانت ضد مجاهدي

 .في بغداد  خلق مجاهديمهات أل جي( على منازل سكنية

والجماعات اإليرانية األخرى في  مجاهدي خلقجزء آخر من قائمة إرهاب الماللي خارج إيران كان قتل  

 .كردستان العراق وباكستان وتركيا وسويسرا وإيطاليا وفرنسا وألمانيا والنمسا وقبرص

،  األجانب في لبنانا الرعاي اآلن إلى جزء آخر من تاريخ إرهاب الماللي: أخذ الرهائن وقتل  واانظر

تحت إشراف  عمليات نفذت  ، جندياا فرنسياا 58جندياا أمريكياا و  241في بيروت وقتل  1983 عام وتفجيرات

. للنظام الرئيس الحالي في حكومة روحانيدفاع الالذي أصبح فيما بعد وزير أحد قادة قوات الحرس، 

في مكة المكرمة   الحرام بيت هللا ، وقتل زوار1986في شوارع باريس عام باإلضافة إلى قتل الناس األبرياء 

كيلوغرام من المتفجرات في مركز يهودي  275ب  1994األرجنتين عام في تفجير ال، وعملية 1987عام 

ا 151قتيالا و  88مع  جندياا   19قتل حيث أدى إلى  1996عام في السعودية  الخبرفي مدينة تفجير ، وجريحا

والجرائم   خطف الطائرات المدنيةآخرين. هذا باإلضافة إلى العشرات من عمليات  500أمريكياا وجرح 

 .اإلرهابية األخرى

الجامح االرهاب واجهنا ، للبالد المبطنبعد الحرب في العراق واحتالل الماللي ، 2003ولكن منذ عام 

 .الواسع

األعمال اإلرهابية للنظام فإن سجل نظام الماللي رهيب في كل من أفغانستان واليمن من حيث إحصائية 

التفجيرات اإلرهابية داخل الحشود البشرية، وتدمير   ولبنان وأكثر من البلدان األخرى في سوريا والعراق.

النزوح القسري  المراقد الدينية أو المدارس، واغتيال الخبراء والعلماء، وأعمال الخطف، والتمثيل وفرض 

بشكل منفصل وله أبعاد مروعة. أنا أشير  المناقشة كل واحد منه يتطلب والذي وتشريد الماليين من المواطنين

جنود أمريكيين   608الحرس بشكل مباشر ما ال يقل عن  ت قواتقتل: فقط إلى إحصائيات القوات األمريكية

 .في العراق

 .وأتباع الديانات األخرى واألقلياتلنساء اإليرانيات بحق اداخل إيران حول ما يحدث  التصور باإلمكان

،  الستخبارات نظام الماللي سابقنائب ، حجاريان سعيد  ومن باب المثال نشير إلى جريمة مروعة ارتكبها

ا لخاتمي  عام . وقال مدير المزعومينإلصالحيين لر منظ  هو و للنظامالرئيس السابق ، والذي كان مستشارا

أحد  في شيراز كان يستجوب»حجاريان بشأنه:  المنافسة الزمرةمن  اإلذاعة والتلفزيون للنظاملمؤسسة 

ار وشغ لربط هذا الشخص بشجرة وربط يده بالجرار بحبل ، [ مجاهدي خلقالمنافقين ]أعضاء  حتى   الجر 
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 (.2002سبتمبر  23وكالة أنباء إيسنا  –حسين أربابي فر الرجل...« )قطع ذراع هذا 

ا.   40هذه هي أساليب نظام حافظ على نفسه من خالل القمع واإلرهاب ألكثر من   عاما

 .الطريق له فتحتو النظام رهابإلالوجه الثاني  تشكل حمالت التشهير واالفتراء ولكن يجب أن أقول إن 

في يوم من    إذا كان» قائد المقاومةمثل هذه الفظائع المروعة؟ ألنه، كما قال مسعود لالماللي  يخضعلماذا 

  عندئذالخارج ويحد نفسه داخل حدود إيران ،  إلىواإلرهاب  التطرفاأليام، يتخلى النظام عن تصدير 

 «. ويتفكك نظام الماللي من الداخل سينفجر

 .والعمليات اإلرهابية المخططاتقام نظام الماللي بتنفيذ العديد من ، تعلمون أنه في العامين الماضيين

أكبر مؤامرات كانتا  ضد المقاومة االيرانية 2018مؤامرتان ارهابيتان خططهما النظام في الربيع ثم صيف 

 في اوروبا. اإليراني عاما من تاريخ النظام  40ارهابية في 

عندما خطط قادة النظام اإليراني عملية إرهابية ضد المؤتمر السنوي العام إليران حرة في  2018در سال 

يفجر القنبلة في التجمع. الدبلوماسي الذي قت شرطة بلجيكا اإلرهابيين الذين كانوا من المقرر أن باريس، أل

 سلمهم القنبلة بأيديهم يقبع في السجن منذ عامين.  

 التي بدأت محاكمة هذا الدبلوماسي وثالثة من شركائه في بلجيكا. هذه هي المرة األولىفي األسبوع الماضي 

يتم فيها محاكمة دبلوماسي في أوروبا بسبب مشاركته المباشرة في اإلرهاب. الدبلوماسي المعتَقل للنظام كان 

يتولى تنفيذ هذه الخطة باستغالل التسهيالت الدبلوماسية وتحت إشراف السلطات العليا لوزارة االستخبارات 

 وخامنئي وروحاني. 

عن   يتورعة وهذا البديل الديمقراطي التهديد الرئيسي لوجوده وال وهذا يدل على أن النظام يعتبر هذه المقاوم

 .لنقل القنبلة الساحةأيضاا إلى  سلطاتهم الرسميةيرسل  بحيثارتكاب أي جريمة لمواجهتها. 

ألمن   المجلس األعلىقال أمين ، 2017بعد ستة أيام بالضبط من بدء االنتفاضة في ديسمبر / كانون األول 

. أي أن  من حيث ال تحتسب«مناسب من إيران الرد ال مجاهدي خلق »ستتلقىإن ، شمخاني علي ، لنظاما

 .لها القياديةاستهدفوا القوة  ومن أجل احتواء االنتفاضات الماللي

كان من عمل ن االنفجار إفي المؤتمر العام للمقاومة اإليرانية اإلرهابي  التفجير بعد بصدد القولالنظام  كانو

مرتزقة المخابرات سيئة   قبل ذلكأطلق ،  لهذه الغاية وتمهيداانتيجة صراعهم الداخلي. وأنفسهم مجاهدي خلق 

  .مجاهدي خلقفي أوروبا حملة دعائية حول عمليات القتل المشبوهة داخل  اإليراني السمعة للنظام

 

 األعزاء،  أيها األصدقاء

أن يتم   فمن المناسب، واحدة من المؤامرات اإلرهابية الرئيسية للنظام في أوروبيةمحكمة ما تنظر اآلن بعد 

 ة، بهذا الصدد: بعض األسئلة األساسي طرح

 ؟ نظام المالليما هي السياسة الخاطئة والسياسة الصحيحة ضد إرهاب  :أوالا 

 ؟اإلرهابية  العملياتبثانياا: ما أهم تكتيكات هذا النظام للقيام 

ا   اإلجراءات التي يجب اتخاذها ضدها؟هي  ما، وأخيرا
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 األخطاء المأساویة للحكومات الغربية حيال إرهاب نظام الماللي 

 

تعاملت مع ، في هذا الصدد. على سبيل المثال مأساوية خطوات لحد اآلن  الحكومات الغربية اتخذتلقد 

ا  في حين. قوتهعلى  عالمة نفسه بأنها النظام هأرادكما إرهاب النظام  مباشر بين تصاعد  ربطهناك دائما

 .إلرهابإلى ا النظام لجوء وبين المشاكل االجتماعية واالقتصادية  وتفاقماالنتفاضات 

لم تكن قوة ، . في الواقعالماضيةلنظام في السنوات تجاه ااسترضاء الحكومات الغربية  سياسة خطأ آخر هو

 .هوالتطرف من قبلاإلرهاب  نشر فسحت المجال أمام النظام بل سياسة االسترضاء هي التي 

بأنه ناجم عن   ، لقد فس ر الماللي الحاكمون حتى اآلن أي نوع من االسترضاء والتسامح من الحكومات الغربية

 .المزيد من الهجماتعلى  وبالنتيجه تشجعوا، ضعف هذه الحكومات 

عن اإلرهاب بتلقي تنازالت وحوافز. ذات يوم خر كان التوقع الخاطئ بأن الفاشية الدينية ستتخلى اآلخطأ وال

إلصالح ا بوصلة النظام نحو وتغييرالحاكمة الوحوش  معسكرإمكانية خروج عناصر معتدلة من أو 

ابتلع  و، ينالنظام حفنة من القتلة المكروهين على المسرح تحت ستار اإلصالحي عرض، واالعتدال. وبالطبع

 .إطالقاا لكنه لم يتخل عن اإلرهاب، يير الممنوحة له للتغ كل الحوافز

 السياسة الصحيحة حيال نظام الماللي تكمن في إبداء الصرامة 

 

 ؟ اآلن  السياسة الصحيحة وما هي ماذا كانتولكن 

 :الصرامة يمكن تلخيص السياسة الصحيحة بكلمة واحدة: 

 .على أي من خططه اإلجرامية بصرامةأي إغالق جميع مجاالت األنشطة اإلرهابية للنظام بحزم والرد 

 أهدافها لتحقيقدعونا ننتقل اآلن إلى السؤال الثاني: ما هي الحيل واألساليب التي تستخدمها الفاشية الدينية 

 :من الواضح أنأوروبا؟  اإلرهابية في

 .التسهيالت القانونية والدبلوماسية والمصرفية والتكنولوجية للدول الغربية وظروفها الديمقراطية استغالل-

 االستفادة من صمت الحكومات الغربية في إنكار أفعالها اإلرهابية  -

عناصرها  لحماية  صفقاتهاي أجهزة األمن الغربية وتستخدم ر تغ، من خالل التعاون االستخباراتي الخادع -

 .ةاإلرهابي

رهابية تحت عنوان أعمالهم التجسسية واإلعرض على أنهم معارضون سياسيون و عمالئها ويرتص -

ا ين لمجاهدي خلق.معارض الصرامة، فإنها ستدفع الحكومات الغربية  تبنتإذا  بأنهالوهم  ج إلىيتروال، وأخيرا

بعد ما حذر ب والتحرك سحب بساطهإلى شهد العالم أن النظام اضطر ، . لكن في العامين الماضيينثمناا باهظاا

بطرد  فرنسا وهولندا قيامكذلك و، سفير هذا النظام من ألبانيا في طرد بخطوة شجاعة قامت الحكومة األلبانية

ولو لم تكن هذه الخطوات  ، قائد فيلق القدس ومقتل، واعتقال دبلوماسيه في ألمانيا ، دبلوماسيي هذا النظام

 بجرأة أكثر.  هذا النظام تصرفاتانت لك

 .  إذن نستخلص أنه يجب الوقوف بصرامة بوجه هذا النظام 

. لقد حان الوقت  والتسامح ألعمالهوغض الطرف  والتجاهلفي ظل الصمت واإلخفاء  يتقدمإن إرهاب النظام 

 .  شعوب العالم أمن وسالم حيال التجاهالتلوقف كل هذه 
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 مرتبطةنهاية اإلرهاب ، . لذلكوجزء ال يتجزأ منههذا النظام  جوهر وروحاإلرهاب هو ، كما قلت في البداية

 ومن أجل ذلك:   والتكتيكيةببعض اإلجراءات السياسية ، نهاية النظام. ولكن يمكن إيقافه على األقل في أوروباب

 

 دعوة موجهة إلى الحكومات في العالم 

 

والتسهيالت التي يستخدمها النظام في أعماله اإلرهابية على األراضي األوروبية.  المزاياجميع  وقفيجب  .1

 .يجب إغالق سفارات هذا النظامو

  االستخباراتيلعب فرع وزارة ، في ألمانيا »: 2019أعلن المكتب االتحادي لحماية دستور ألمانيا في يونيو 

ا في التجسس.  ا مهما القيام بعمليات استخبارية   إضافة إلىوالموجود في السفارة اإليرانية في برلين دورا

 .«أيضا من طهران وزارة االستخبارات توجههاالوكالة األنشطة التي هذه  تنفذ، مستقلة

رس األمريكي في قرار صدر في يونيو الحكومات إلى وقف األنشطة المدمرة غالكون أعضاءدعت أغلبية 

 .في ألبانيا سفارة النظام اإليرانيبما في ذلك ، للبعثات الدبلوماسية للنظام اإليراني وإغالق سفاراته 

المساجد  والعاملة تحت غطاءوالمراكز الثقافية والتعليمية والجمعيات الدينية  الشركات الوهميةالكشف عن  .2

 .كلها مراكز للتجسس واإلرهاب الذي يمارسه النظامهذه التي يمولها ويدعمها النظام اإليراني و

 .الماللي وقوة القدس لمخابراتلألفراد أو الشركات التابعة بشكل كامل يجب وقف أي تبادل مالي دولي . 3

أنشطة تجارية أو ثقافية  غطاءالذين يعملون تحت من الدول األوروبية يجب طرد عمالء النظام والمرتزقة . 4

 .والمواطنينأوالالجئين  المعارضين باسمصحفي أو  بعنوانأو دينية أو 

وزارة المخابرات سيئة السمعة مع أجهزتها األمنية واالستخباراتية  تواصل منععلى الحكومات الغربية  .5

 .يفتح الطريق أمام دخول مرتزقة النظام حتى ال، وقوة القدس اإلرهابية 

االستخبارات وزارة  عمالءأسماء وكذلك أخبار خطط وعمليات النظام اإلرهابية بالتفصيل  يجب نشر. 6

الوهمية ولوبيات   الكياناتماء نشر أس، باإلضافة إلى الذين يعملون في أوروبا  قوة القدس اإلرهابية ومرتزقة

  .دون أي تحفظ واعتبارات تجارية ودبلوماسية هذا النظام

قوات  األوروبية واألمريكية إلى سن قوانين لطرد عمالء وزارة المخابرات و مجالس التشريعندعو جميع  .7

 .من بلدانهم للنظام اإليرانيالحرس 

 

بإبداء ، ألن مصالحها وأمن شعوبها مرهون إيجابي لهذه الدعوةآمل أن تستجيب جميع الحكومات بشكل إني 

 هذه الصرامة واإلجراءات.

 هي غادر لحكومةإرهاب  الوقوف بوجهوالمقاومة اإليرانية من هذه الحكومات هو  اإليراني ما يريده الشعب

 .اوسالمه اأمنهمصير شعوب العالم و التغافل بشأنأول راع لإلرهاب الدولي. لقد حان الوقت للتوقف عن 

 امساعدة وإسهام يمثلالعالم  من في أي مكان  تتخذ هخطوة ضد أيضد هذا النظام و قرار صارم أياتخاذ إن 

 .السالم واألمن الدوليين ويأتي في خدمةالنظام من أجل إسقاط في نضال الشعب اإليراني 

 .اجميعا  أشكركم

 


