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املؤتمر العاملي تزامنا مع إدانة الدبلوماسي اإلرهابي لنظام املاللي  
 يف محكمة أوروبية 

نظام   إدانة ةیكیمريم رجوي: إدانة دبلوماسي النظام اإليراني يف محكمة انتويرب البلج
 املاللي بكامله 

 2021 فبراير 4
 

أصدرت محكمة أنتويرب يف بلجيكا أحكاًما ضد الدبلوماسي اإلرهابي   2021فبراير/ شباط   4يوم الخميس 
لنظام املاللي أسد الله أسدي وثالثة من مرتزقة مخابرات املاللي بعد تحقيق استمر عامين ونصف يف  

 مؤامرة إرهابية للنظام لتفجير تجمع إليران الحرة يف فيلبينت، بباريس. 
أعضاء مجاهدي  وبالتز مع  اإلنترنت  عبر  املباشر  بالبث  دولي  مؤتمر  عقد  املحكمة،  حكم  إعالن  مع  امن 

موقع   يف  املوجودين  املقاومة  وأنصار  خاصين،  ومدعين  دولية  وشخصيات  الثالث،  أشرف  يف  خلق 
 محكمة أنتويرب ويف مختلف البلدان. 

تعني أن  وقالت مريم رجوي يف خطاب لها يف املؤتمر: “إدانة دبلوماسي إ تابع لنظام املاللي  رهابي 
 إرهاب دولة”.  مارس ي أن النظام اإليراني  د ي ؤي مرجعًا قضائيًا أوروبيًا  

 يلي النص الكامل ملريم رجوي يف هذا املؤتمر:   وفيما
 

 املواطنون!  أيها 
بلجيكية هي إدانة لنظام   إدانة  تابع لنظام املاللي وثالثة من عمالء مخابراته يف محكمة    دبلوماسي 

 املاللي بكامله. 
بالسجن    وصدر املاللي  لنظام  اإلرهابي  الدبلوماسي  ىلع  الثالثة    20الحكم  شركائه  وىلع  عاًما 

بالحبس   التوالي  ىلع  كال  معه  للعمالء    15و   17و    18املتواطئين  البلجيكية  الجنسية  إسقاط  وتم  عاًما. 
 الثالثة. 

 هزيمة سياسية ودبلوماسية لنظام املاللي.  وهذه

 

maryam-rajavi.com/ar 
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 صار باهر للشعب اإليراني واملقاومة اإليرانية، وهزيمة سياسية ودبلوماسية فادحة للنظام. انت إنها 
 نهاية لخدعة جناحي النظام للتغطية ىلع دورهما يف الجرائم اإلرهابية.  إنها 
مجاهدي    كما ضد  والشيطنة  التشهير  حمالت  بهدف  املرتزقة  ىلع  األموال  توزيع  مشروع  تفضح  إنها 

 يرانية. خلق واملقاومة اإل
 الستراتيجية نظام املاللي يف تصدير اإلرهاب.   ضي قابل للتعو  ري ضربة غ وهي

 قراءه الحكم اآلن.  وتم
الحظت انفجار مشاعر البهجة والفرح يف كل من تجمعاتكم يف أنحاء العالم وإني مطمئنة من أن    إني 

بداية  هذه  وبالطبع  وبهجتكم  أفراحكم  يشاركون  اآلن  اإليراني  الشعب  االنتصارات    أبناء  هذه  القصة. 
النتي إلى  ستصل  وأخيًرا  الدولية  الهيئات  يف  النظام  ضد  متتالية  واإلدانات  يف    جة متواصلة  النهائية 

نعم   التحرير.  وجيش  االنتفاضة  ومعاقل  اإليرانية  واملقاومة  اإليراني  الشعب  يد  ىلع  املكبلة  إيراننا 
 عب اإليراني. إسقاط املاللي هو النتيجة القطعية لطلب وإرادة الش

 خامنئي ونظامه يف سلسلة من النكسات واملآزق.  ووقع
 يف مؤتمر املقاومة بباريس.  رة يالعملية اإلرهابية الرتكاب مجزرة كب وفشلت

 اإلرهابي ومرتزقة النظام. ووقعوا يف السجون ومثلوا أمام املحكمة. اعتقال الدبلوماسي وتم
محاوال   ويف فشلت  والنصف،  املاضيين  وعملالعامين  صفقة  لعقد  النظام  لتبادل    اتيت  االبتزاز 

 الدبلوماسي اإلرهابي. 
 الهزيمة واملأزق للنظام مستمران حتى إسقاط النظام برمته وحرية الشعب اإليراني.  نعم 

 
 هو اإلرهابي الحقیقي؟ من
 املواطنون!  أيها 

 بيرة أمام النظام. املقاومة اإليرانية منتصرة ومرفوعة الرأس من معركة قانونية وسياسية ك  خرجت 
بلصق    قبل اإليراني  للشعب  املنّظمة  واملقاومة  خلق  مجاهدي  تكبيل  املاللي  أراد  الزمن،  من  عقدين 

تهم كاذبة بهم ووضعهم يف قوائم إرهابية يف الواليات املتحدة وبريطانيا وأملانيا وفرنسا. لكن هذه  
 املقاومة وباالعتماد ىلع تضحياتكم حّطمت كل تلك السالسل. 

الرابع من فبراير يصادف الذكرى السادسة لصدور الحكم النهائي للقضاء الفرنسي حول رفع تهمة    ليوم،ا
مفتوحًا    ى بقي يونيو/حزيران، التي حاول النظام جاهًدا ل  17اإلرهاب عن املقاومة اإليرانية، وإغالق ملّف  

عميل للمخابرات كان قد مات  من خالل طلب االستئناف، وبالطبع بدفع مبلغ مالي كبير. وجاء الطلب من 
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 قبل ذلک! ولكنهم باءوا بفشل ذريع. 
لكنها سقطت    نهض  االيرانية،  املقاومة  لسحق  نافذة  كل  من  الجثث  ودخلت  اليوم!  ذلك  املوتى يف 

 ىلع األرض. 
مزاعم    وطالبت ومالحقة  قضائية  دعوى  برفع  الفقيه  والية  عمالء  متحدية  اليوم  ذلك  يف  املقاومة 

 رأسه.   رفعي الوفيات املشبوهة والطالق القسري واالحتيال املالي، لكن أحدًا لم يتجرأ أن 
أخ  يف ومزاعم  باإلرهاب  الكاذب  االتهام  من  اإليرانية  املقاومة  أوروبا  يف  العدالة  بّرأت  اليوم،  رى  ذلك 

 ألف صفحة.  100أكثر من   ضّمي حزيران / يونيو الذي كان   17مماثلة يف ملفّ  
العدالة تدين عملية اإلرهاب واإلرهابي الحقيقي املختفي وراء غطاء الدين واملذهب، املتمثل    واليوم، 

 يف نظام والية الفقيه. 
لقمع    بصدور الرئيسيين  الضحايا  باعتبارهم  بذلك،  اإليراني  الشعب  أبناء  نهنئ  أن  من شأنه  اليوم  حكم 

 النظام وإرهابه. 
دكتور كاظم رجوي الشهيد الكبير لحقوق اإلنسان وغليان دماء  هو غليان دماء الشهداء. غليان دم ال وهذا

األربعة   العقود  النظام يف  لهذا  اإلرهابية  العمليات  حياتهم يف  فقدوا  الذين  اآلخرين  النظام  معارضي 
 املاضية خارج إيران. 

 
 أبناء الوطن األعزاء! أيها األصدقاء الكرام! يا

“موكلي يشعر أن حكومته هي من يتم محاكمته وليس  محامي دبلوماسي النظام خالل املحاكمة    قال 
 ( 2020ديسمبر 4نفسه”. )صحيفة د. استاندارد البلجيكية 

وبالنتيجة    نعم،  نظام املاللي.  ببلجيكا، كان  أنتويرب  الذي تمت محاكمته يف محكمة  الرئيسي  الطرف 
 ظهرت حقائق مهمة: 

 سع. إرهاب دولة بشكل وا  ري د ي و نّظم ي حقيقة أن نظام املاللي  -
 بالخطر يف مواجهة البديل الديمقراطي.   شعري أكبر املجازفات حين   قبلي حقيقة أن النظام يجازف و -
»اإلصالحي«    – أن  أي  اإلرهابية.  الجرائم  ارتكاب  يف  وشريكة  متواطئة  النظام  أجنحة  كل  أن  وحقيقة 

 و»األصولي« أكثر وحشية وشرّ من بعضهما البعض. 
 

 نة الدبلوماسي اإلرهابي لنظام املاللي يف محكمة أوروبية العاملي تزامنا مع إدا املؤتمر 
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 هو نسخة مبتسمة من ريبنتروب وزير خارجیة هتلر  ظريف 
بأن الهجمات اإلرهابية    وهمون ي عديدة، كان املتواطئون مع النظام، ولتبرير سياسة االسترضاء،    ولسنوات

صف من التحري والبحث حول هذه  . لكن عامين ونطرةيعن الس  هي من عمل مجموعات متشّددة خارجة
 القضية أظهر أن نظام املاللي بأكمله متورط يف اإلرهاب ويف هذه الخطة اإلرهابية. 

هذه    وقال تكن  ولم  وقادها.  اإليراني  النظام  دبرها  “املؤامرة  إن  البلجيكي  القومي  األمن  جهاز  رئيس 
 مبادرة شخصية من أسد الله اسدي “. 

 . ةي . بل النظام برمته هو املارق واملعادي لإلنسان طرةي خارج السليس هناك فصيل متشّدد  نعم، 
 الكيان برمته هو الذي أّسس نظام إرهاب الدولة للهروب من السقوط.  هذا

 نظام املاللي تعتمد ىلع اإلرهاب. أي اإلرهاب تحت ستار السياسة الخارجية.   ىالخارجية ف  السياسة
بين مؤسسات    عالوة تمييز  يوجد  ال  قوة  ىلع ذلك،  واإلرهاب.  الجريمة  بارتكاب  يتعلق  النظام فيما  هذا 

 القدس اإلرهابية هي وزارة الخارجية يف العديد من املجاالت. 
 ما يكون وزير الخارجية عبًدا مطيًعا لقوات الحرس.   وغالًبا

 ظريف، إنه كان ينّسق أعمال وزارة الخارجية كل أسبوع مع السّفاح قاسم سليماني.  وبحسب
نتصرف حسب مزاجنا … هل يمكننا    عامين،  قبل برملان النظام: “لسنا منظومة  قال ظريف بصراحة يف 

الجهة إلى  اإلبالغ  دون  البلد  هذا  يف  نريد    ا؟” يالعل  فعل شيء  أي شيء  نعمل  أننا  األمر  “ليس  مؤكدا 
 القائد املعظم”.  ا ي خالفا لنوا 

 
البولندي األسبق، كان ىلع حق عندما    السيد سيكورسكي، عضو البرملان األوروبي ووزير الخارجية  نعم، 

 قال: “ظريف هو نسخة مبتسمة من ريبنتروب وزير خارجية هتلر”. 
 

 النظام ال ينفصل عن سیاسة قمع النظام داخل إيران  إرهاب
 األصدقاء األعزاء!  ها ي أ

املاللي    قال “تمنح  املهادنة  سياسة  إن  الزمان  من  عقد  قبل  اإليرانية  املقاومة  قائد  رجوي  مسعود 
مّصاصي الدماء الفرصة لقمع الشعب اإليراني بوحشية وتنفيذ عمليات إعدام يومية، وعدم وقف تصدير  

ل  مساعيه  ىلع  واإلصرار  األخرى،  األوسط  الشرق  ودول  وأفغانستان  العراق  إلى  ىلع    ول لحصاإلرهاب 
 الصواريخ وتوسيع نطاق العمل يف زرع عبواته الناسفة ليمتد إلى أوروبا “.  اتيالسالح النووي، وتطوير مد

 أن يف ظل سياسة االسترضاء حّقق النظام بعض أهدافه.  ولو
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أبناء    لكن دفعه  الذي  والدامي  الباهظ  والثمن  السنوات،  هذه  اإليراني يف  للشعب  املتكّررة  االنتفاضات 
ا لهذا  هذا  الديمقراطي  البديل  باعتباره  اإليرانية  للمقاومة  الوطني  املجلس  وصمود  ومقاومته،  لبلد 

أحد   وال  وُدفنت  ماتت  السياسة  هذه  املاللي.  مع  واملهادنة  االسترضاء  لعهد  حدّ  وضع  تم  النظام 
 يستطيع إحياءها. 

 أنتويرب وحكمها التاريخي شاهد ىلع هذه الحقيقة.  ومحكمة
ا   كما  السياسية  كشفت هذه  الحيل  بلجيكا وأملانيا عن سلسلة من  والتحقيقات املطوّلة يف  ملحكمة 

 واالستخباراتية للنظام وتكتيكاته أيًضا. 
يسافر يف    كان اإلرهابي  ىلع عمالء وجواسيس    11الدبلوماسي  األموال  األقل ويوّزع  أوروبية ىلع  دولة 

 وُمخبرين لهذا النظام. 
خلق    هذه مجاهدي  ضد  لإلرهاب  الطريق  وتمهيد  للشيطنة  التعبئة  ملستخدمي  أجور  هي  األموال 

 اإليرانية واملقاومة اإليرانية. 
تم فضحها   لكن التي  النظام  حيلة  املؤامرة    أهم  لصق  محاولة  اإلرهابية هي  الخطة  هذه  وفشلها يف 

 بمجاهدي خلق نفسها. 
نفس اليوم الذي تم فيه اعتقال دبلوماسي النظام، حاول وزير خارجية املاللي، الذي كان هو نفسه    يف

 متورًطا يف هذه املؤامرة، لتقديم مجاهدي خلق بارتكاب هذه املؤامرة اإلرهابية. 
تتجاوز إدانة دبلوماسي للنظام؛ إنها هزيمة سياسية للماللي، وإدانة قضائية للنظام،    هذه القضية  لذلك،

 وفضيحة للعديد من سياساته وحيله. 
من    وأنا خاصين،  النظام كمدعين  أمام  التي ظهرت  املوقرة  الشخصيات  لجميع  والتقدير  بالشكر  أتقّدم 

و    240 أوروبًيا،  م  22برملانًيا  سابًقا  دولة  ورجل  للمجلس  وزيًرا  البرملانية  الجمعية  أعضاء  ومن  أوربا،  ن 
 . ملجاالتالنظام اإليراني يف جميع ا  ال ياألوروبي الذين طالبوا بتغيير السياسة ح 

يمارسها    أريد  التي  القمع  ينفصل عن سياسة  ال  النظام  إرهاب  أن  الدولي  وللمجتمع  للحكومات  أؤكد  أن 
برنامجه النووي؛ وال عن نهجه التحريضي ىلع الحرب وجرائمه يف دول    هذا النظام داخل إيران وال عن 

 املنطقة، وال عن برنامجه الصاروخي. 
إلبعاد النظام عن القنبلة الذرية ما لم تصاحبها مقاومة النتهاكات حقوق    ال  يمكن أن تنجح أي محاولة 

لن الصاروخي  البرنامج  وتفكيك  املنطقة،  يف  املاللي  أذرع  وقطع  اإليراني،  للشعب  والية  اإلنسان  ظام 
 الفقيه. 
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 العاملي تزامنا مع إدانة الدبلوماسي اإلرهابي لنظام املاللي يف محكمة أوروبية  املؤتمر 
 

 حكم محكمة انتويرب ألوروبا واملجتمع الدولي إلزام
 أشرت نيابة عن املقاومة اإليرانية إلى أنه:  1+  5توقيع االتفاقية النووية بين هذا النظام ودول   غداة

بشكل حاسم، ملا كان أمام النظام اإليراني خيار سوى االنسحاب الكامل    1+    5ت دول مجموعة  تصرف  “لو
النوو القنبلة  ىلع  الحصول  محاولة  من  تام    ة، يوالدائم  وإغالق  تخصيب  أي  عن  التخلي  وبالتحديد 

وقطع   النظام  تدخل  عدم  ىلع  بحزم  يصّروا  أن  “يجب  إنهم  وقلنا  القنبلة”.    يف   أذرعه ملشاريع صنع 
 جميع أنحاء الشرق األوسط”. 

ليشّجع فقط    أتي ي يف اليوم نفسه ىلع أن “أي اتفاق يتجاهل حقوق اإلنسان للشعب اإليراني    وشّددنا
ب  املستمّرة  واإلعدامات  العاملي    د يالقمع  اإلعالن  وانتهاك  اإليراني  الشعب  حقوق  وسحق  النظام،  هذا 

 لحقوق اإلنسان وميثاق األمم املتحدة “. 
 هذه الحقائق يف السنوات الست املاضية، واحدة تلو األخرى.  إثبات  وتم

تستمر    نقول  أن  يجب  للغاية، لكن  خطوة مهمة  أنتويرب هي  نظام املاللي يف محكمة  إدانة  إن  اآلن 
 حتى يتم تفكيك آلة النظام اإلرهابية بالكامل. 

ال   يجب  التسهيالت  إساءة استخدام  النظام من  الغربية منع هذا  الحكومات  والدبلوماسية  ىلع  قانونية 
 واملصرفية والتكنولوجية لبلدانهم وأجوائهم الديمقراطية لإلرهاب. 

أن يمنعوا النظام من إلهاء األجهزة األمنية الغربية واالنتفاع من التعامل معها لحماية إرهابييهم،   عليهم 
اإلرهابية بأنها  وعليهم منع النظام من تقديم عمالئه كمعارضين سياسيين ووصف حركاته التجسسية و

 معارضة ملجاهدي خلق. 
أوروبا    نعم،  ىلع  التزامات  يفرض  فإنه  البلجيكية،  املحكمة  لحكم  القانونية  العواقب  إلى  باإلضافة 

 واملجتمع الدولي. 
صّرح    وعليه،  كما  وسياساتها،  نهجها  بتغيير  األوروبية  الحكومات  تطالب مجدًدا  اإليرانية  املقاومة  فإن 

 أوروبية بارزة: برملانيون وشخصيات 
 إغالق سفارات النظام ومراكزه األخرى يف أوروبا، ألنها ال تعدو سوى مراكز لإلرهاب! –
كلها    – متورط  لسيطرته  الخاضع  والدبلوماسي  والسفارة  الوزارة  أن  ثبت  املاللي.  خارجية  وزير  محاسبة 

 يف التخطيط والتحضير ملجزرة كبيرة. 
 إدراج وزارة املخابرات والحرس برمتها ىلع قائمة اإلرهاب  –
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والج  – اإلرهاب  الرئيسيين ملاكنة  والقادة  النظام وهؤالء املسؤولين  تقديمهم  مالحقة قادة  ريمة. يجب 
 إلى العدالة. 

حق    – منحهم  واعتبار  غطائهم.  كان  مهما  ومرتزقتهم  املاللي  مخابرات  وزارة  عناصر  وطرد  محاكمة 
 اللجوء والجنسية خطا أحمر. 

اشتراط عودة العالقات الدبلوماسية الطبيعية بتفكيك خاليا النظام االرهابية وجهازه اإلرهابي واحترام   –
 شعب اإليراني. حقوق اإلنسان لل

 
 املواطنون، اإلخوة واألخوات! أيها 

ضربة    يعتمد  اإلرهاب  لتصدير  النظام  استراتيجية  تلقت  واإلرهاب.  القمع  ىلع  املاللي  نظام  وجود 
 قضائية وقانونية كبيرة. وهذا إنجاز لكل املقموعين وكل الشجعان الذين يقفون ضد هذا النظام. 

الذين    بدءا البلوش  الشباب  عوائل  من  من  يعانون  الذين  والشباب  والنساء  بوحشية،  خامنئي  أعدمهم 
وإلى عشرات   مأواهم ىلع رؤوسهم،  يدّمر املاللي  الذين  إلى املحرومين  السائد ووصوال  الكارثي  القمع 

الذين   املواطنين  من  أما   عانون ياملاليين  حماية  بال  املاللي  تركهم  وقد  كورونا  املرض    ممن  هذا 
 . بتملصهم من شراء اللقاح

 هذا مكسب لجميع أبناء الشعب اإليراني أمام نظام املاللي الفاسد.  نعم، 
 

 قادة نظام املاللي أمام العدالة  محاكمة
 األصدقاء الكرام!  أيها 

 املعركة القانونية والسياسية الكبرى للمقاومة اإليرانية ىلع نظام املاللي. انتصرت
بل  لم االنتقام؛  تعويض، وال  الحصول ىلع  تمارس ضد    يكن هدفنا  التي  والقمع  اإلرهاب  آلة  تدمير  نريد 

 شعبنا واستبدالها بسيادة الشعب وُحكمه. 
أختي العزيزة إنغريد بيتانكورت التي قالت: “صوتنا صوت اإليمان وصوت اإليقان بالعدالة. وأضافت    أحيي 

 “نعتقد أن العدالة هي الرد الذي يجب أن نقدمه للقمع واإلرهاب“. 
 

 اإلخوة واألخوات!املواطنون،  أيها 
ثالثة أيام تحل علينا الذكرى امللحمية الستشهاد أشرف املجاهدات وفارس الحرية موسى خياباني.    بعد 

وبعد ستة أيام تحل علينا ذكرى ثورة فبراير التي سرق خميني قيادتها وأغرق تلك الثورة يف دوامة من  



8 
15,rue des Gords, 95430 Auvers-sur-Oise, France 

 

 التخلف والقمع. 
ملحمة    منذ إلى  و  الكبرى  الثورة  تلك  السجناء    8غداة  ومذبحة  وموسى  أشرف  استشهاد  ذكرى  شباط 

عام   يف  الخالد  الضياء  عملية  إلى  و  كفاح    1988السياسيين،  رحى  تدور  أشرف،  معسكر  سّكان  وصمود 
والعذابات وبتقديم   باملعاناة  بالدماء واملصحوبة  ىلع درب    120مقاومتنا املضرجة    رية الحألف شهيد 

 ضد الوحش الكهنوتي، )تدور( حول محور الحرية وسيادة الشعب. 
والحقيقية    وبحسب العظيمة  رجوي، فإن “املالحم  حقيقية    –مسعود  آثارا مصيرية  تترك  تولد    –التي 

 ومصائب كبيرة “.  ا ي يف رحم هذا الصراع. و بالطبع مصحوبة بضحا 
 نحو املقصد النهائي، نحو حرية الشعب اإليراني.   كل الدالالت تؤكد وجهة هذا الصراع نحو النهاية، اآلن

محكمة أخرى يف   20ىلع امتداد انتصار املقاومة اإليرانية يف أكثر من  أتي ي املحكمة البلجيكية   انتصار
 أوروبا والواليات املتحدة، وتشّكل كلها خطوات مهمة يف هذا االتجاه. 

الع  وهذه إلى  وتقديمهم  النظام  قادة  كل  ملحاكمة  الفقيه  معركة  والية  نظام  سقوط  وحتى  دالة 
 وتحقيق النصر والحرية بإذن الله. 

 للشباب الثائرين وأبطال معاقل االنتفاضة  تحية 
 للحرية وتحية للشعب اإليراني  تحية 


