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   و تنها راه مقابله با آن قاطعيت است مایه فاشيسم دینيتروریسم جان مریم رجوی: 
 ایران آزاد  سومین اجالس جهانی سخنرانی در 

 ۱۳۹۹ريت۳۰
  

تروریسم رژیم  در سومین اجالس جهانی ایران آزاد، کنفرانسی با عنوان »، ۱۳۹۹تیر۳۰روز دوشنبه 
در ارتباط زنده با   های رژیم را ببندید و مأموران و مزدورانش را اخراج کنید«،سفارت  -ایران

های سیاسی از آمریکا و  در این کنفرانس، صدها تن از شخصیت. شدبرگزار  ۳مجاهدان در اشرف
آمریکا شرکت شماری از نمایندگان کنگره و از کشور آلبانی، میزبان مجاهدین  اروپا از جمله

 به سخنرانی پرداختند. داشتند و 
 

  : ، مریم رجوی  این سخنرانی را ایراد کرددر این کنفرانس
 

 محترم،  گذارانقانون 
جمع  نیابه  ،مجاهدان اشرفي  زبانیکشور مآلبانی،  از  نیچنو هم   کایکه از اروپا و آمر یدوستان 

  ،د یاوسته یپ
 ! ایران  دوستان و حامیان مقاومت

شما ـ با  دارید  یبرا یفرصت نیکنفرانس و فراهم شدن چن نیا یشما، از برگزار کی کایدرود به  با
 خوشوقتم.  اریـ بس  با فاصلهولو 

است که مصالح  یدی شما نسبت به تهد ت یمسئولاحساس  برخاسته از  رانیمسأله اتوجه شما به  
 هی فق تیوال  میرژ ،یجهان  دی تهد نیا .کندی م  دیمردم جهان را تهد نیچن و هم  رانیمردم ا   یاتیح

در   عامو اعدام و قتل سركوب  همزمان با کهار مركزي تروریسم در دنیاي امروز، بانكد است؛ یعنی
 . کندی تالش م یبمب اتم به  یابیدست یبرا انهیدر خاورم  یافروزجنگ و  رانیا
شاید تعجب كنید اما رئیس ستاد  . ناپذیر استي و از آن جدایمایه و ذاتي این رژیم  جان  ،تروریسم  

كند یعنی جواد و سنگسار مي برد این رژیم در قضاییه جالدان كه دست و پا مي سابق حقوق بشر 



2 
15,rue des Gords, 95430 Auvers-sur-Oise, France 

 

مجلس رژیم  قبلی برادر بزرگتر رئیس  او پردازان قدیمي تروریسم آخوندهاست.از نظریه  ،نيالریجا
 است.  رژیمقوه قضاییه قبلی رئیس صادق الریجانی و در عین حال برادر 

 
تروریسم دولتي  ، جواد الریجانی،در سالگرد صدور فتواي ترور سلمان رشدي ،۱۹۹۴ در سال

گروگانگیري و صدور   كه همانا كردقدرت« تئوریزه مي  ي ازآخوندها را تحت عنوان »نوع جدید
 :  او نوشت حكم قتل اتباع خارجي است.

پنداشتند كه قدرت سیاسي براساس قدرت نظامي و اقتصادي باید تعریف شود  تاكنون چنین مي »
ت سیاسي غیر از این  رشدي( نشان داد كه سرچشمه قدرسلمان فتواي حضرت امام )فتواي قتل ... 

 1. دو منبع است«
اسالمي را بر اساس این قدرت شأن اسالم و حكومت باید بین باشد، دنیا اگر واقع : »دهداو ادامه مي 
 «.  نه درجه رشد اقتصادي ... اذعان كند

 گیرد.  بینید که عملیات تروریستی رژیم از کجا نشات می می 
 

 بخشی از تاریخچه عمليات تروریستی رژیم آخوندها
برداري لیست  ،یم را در خارج از خاك ایرانعمل تروریستي این رژ۴۵۰بیش از ، ۱۳۸۰تا سال ما 

گذاري بر سر راه از قبیل بمبآن در خاك عراق علیه مجاهدین بود؛ مورد  ۱۵۰كه كرده بودیم 
به خانه مسكوني مادران  ۸آر.پی.جیمجاهدین و یا حمله با پایگاه در اتوبوس یا كامیون انفجاري 

 مجاهدین در بغداد.  
كشتار مجاهدین و دیگر   ،در خارج خاك ایران آخوندها قسمت دیگري از فهرست تروریسم

و   سوئیس، ایتالیا، فرانسه، آلمان، اتریش، در كردستان عراق، پاكستان، تركیه هاي ایراني گروه 
 . بودقبرس 

 : ریخچه تروریسم آخوندها توجه كنید از تا یحاال به بخش دیگر 
   گروگانگیري و قتل اتباع خارجي در لبنان،

تحت  نظامي فرانسوي ۵۸نظامي آمریكایي و ۲۴۱و كشتن  در بیروت ۱۳۶۲انفجارهاي سال 
 ، نظارت پاسداري كه بعدًا وزیر دفاع آخوند روحاني رئیس جمهور كنوني رژیم شد 

 
  ـ جواد الريجاني مقاله ” نوع جديدي از قدرت“-  اطالعات 28بهمن172
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 ، ۱۳۶۵هاي پاریس در كشتار مردم بیگناه در خیابان 
 ، ۱۳۶۶كشتار زائران خانه خدا در مكه در 

   ،زخمي۱۵۱كشته و  ۸۸ز یهودیان با كیلو مواد انفجاري در مرك ۲۷۵با  ۱۳۷۳در  آرژانتین انفجار 
ها عالوه بر این .نفر را زخمي كرد  500ي را كشت و ینظامي آمریكا ۱۹كه  ۱۳۷۵در  انفجار خوبر

 هاي تروریستي دیگر است. و جنایت  ها فقره هواپیماربایيده 
، ما دیگر با آخوندها  و اشغال خزنده این كشور توسطبعد از جنگ در عراق   و ۱۳۸۲سال از اما 

از این نظر بیالن آخوندها در افغانستان، یمن، لبنان و بیش از همه در  .رو شدیمه تروریسم روب ماكرو 
های انبوه، تخریب مراکز  سوریه و عراق هولناک است. انفجارهای تروریستی در میان جمعیت 

جایی اجباری  کردن، تحمیل جابه ربایی، مثلهمدارس، ترور متخصصان و دانشمندان، آدممذهبی یا 
فقط به آمار مربوط به نیروهاي  . ي داردیكننده شوكه ابعاد  ها نفر که هرکدامو آواره کردن میلیون 

نظامی   ۶۰۸مرگ  باعث دست كم ،طور مستقیمه بسپاه پاسداران  كنم کهاشاره مي آمریكایي 
ها بر زنان ایران و بر ملیت  ،توانید حدس بزنید كه در داخل ایرانمي بوده است. آمریکایی در عراق 

 و بر پیروان سایر ادیان چه گذشته است.  
پرداز  نظریه و  جمهور قبلي رژیمرئیس آخوند خاتمی مشاور اش جنایت موحش حجاریان یک نمونه 

حجاریان او  :در مورد او گفتاز جناح رقیب مدیركل رادیو وتلویزیون رژیم  .بود طلبان قالبياصالح
این آدم را به درخت بست   ،كردرا بازجویي مي   ]اعضا مجاهدین[  »در همین شیراز یكي از منافقین

 2و دستش را با طناب به تراكتور بست و با تراكتور حركت كرد تا بازوي این فرد كنده شد...« 
سال است خود را با سركوب و تروریسم حفظ كرده   40هاي رژیمي است كه بیش از ها شیوه این

كننده راه آن ساز و هموارزمینه سازي هم آن روي سكه تروریسم و شیطان اما باید بگویم که است. 
 است. 

 دهند؟  ها تن میاین رسوایی چرا آخوندها به 
اگر روزي رژیم از صدور ارتجاع و تروریسم به خارج از ایران  است: » زیرا چنان که مسعود گفته

ریزد و  رژیم آخوندي از درون فرو مي  ...دست بردارد و به داخل مرزهاي ایران محدود شود، 
 «. شودي متالشي م

 
  ـ حسين اربابي فر , خبرگزاري حكومتي ايسنا ـ 281/7/1
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دست زده   یمتعدد  یستیترور اتیها و عمل طرح آخوندها به   میرژ ،ریکه در دو سال اخ  دی دانی م
 است. 

 
آزاد در   رانیا ییآگردهم  هیعل  یستیکشتار ترور کی ران،یا میکه سران رژ یوقت ۹۷سال  در
 کیبلژ سیکه قرار بود منفجر کنند، توسط پل  یبا بمب  هاست یکردند. ترور یرا طراح سیپار
از دو سال است که در  شیها گذاشته بود، بکه بمب را در دست آن  میرژ پلماتی شدند. د فیتوق

 .  بردی زندان بسر م

بار است که   نینخست نیشروع شد. ا  کیو سه همدستش در بلژ پلماتید  نیمحاکمه ا  شیپ هفته
 پلماتی د. شودی محاکمه م سمیدر ترور می خاطر مشارکت مستقدر اروپا به  پلماتی د کی

طرح را تحت نظارت مقامات باالتر   نیا یاجرا ک، یپلمات یبا استفاده از امکانات د  میرژ شدهر یدستگ
 عهده داشت. به  ای و روحانیو خامنه  وزارت اطالعات

بود،   دهیتدارک د رانیمقاومت ا هیعل ، ۹۷در بهار و سپس تابستان  میکه رژ یستیدو طرح ترور
 در اروپاست.  میرژ نی ساله ا ۴۰ خچهی تار یست یترور یهاطرح  بزرگترین

 تیموجود  یاصل  دی تهد همین مقاومت و همین آلترناتیو دمكراتیك را ،رژیم دهد كه نشان مي  این
  یهامقام به نحوي كه  .ستی ن گردانیرو  یارتکاب هیچ جنایت آن ازمقابله با   یبراداند و خود مي 

 . فرستد ی صحنه منقل و انتقال بمب به  یخودش را هم برا یرسم
 گفت:  میرژ تیامن  یعال یشورا ریدب  یپاسدار شمخان ، ۹۶ ید  امیدرست شش روز پس از شروع ق 

آخوندها   یعن ی خواهند کرد«.  افتیدر  دانند،ی که نم ییرا از جا رانیمناسب از ا ن»پاسخیمجاهد
 گرفتند.   شانهکننده آن را نی رهبر یروین ها،ام یمهار ق یبرا
  نیشود که ا یمدع  ،مقاومت   ییآدر گردهم  یست ی قصد داشت پس از انفجار ترور  میرژ ،قرار معلوم از

منظور، از  نیهمهاست. به آن   یاختالف درون  جهی صورت گرفته و نت نیانفجار توسط خود مجاهد 
کارزار پخش دروغ درباره   کی ،در اروپا میطرح، مزدوران اطالعات بدنام رژ نیاز هم شی پ یمدت
   .راه انداخته بودند نیمشکوک در درون مجاهد یهاقتل 

 
   دوستان گرامي،

مورد رسیدگي قرار  ییدادگاه اروپا  کیدر  میبزرگ رژ یستیترور یهااز طرح  یکیکه پرونده  اکنون
 بپردازیم. خصوص  نیدر ا ییهی ال پاوچند س به که است یگیرد، فرصت مناسب مي 
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 ست؟ ی چ میرژاین  سمیدر قبال ترور حیصح  استیاشتباه و س  استی که س نیا اول
 ست؟ ی چ تروریستی اتیارتکاب عمل  یبرا میرژ نیا یشگردها نیتر: مهم دوم 

 گرفت؟  شیدر برابر آن در پ دیبا ییهاچه اقدام  کهن یسرانجام ا و
 

 های غرب در مقابل تروریسم رژیم آخوندیبار دولتاشتباهات فاجعه 
گونه اند؛ ازجمله درست همان خصوص داشته  نی در ا یبارحال اشتباهات فاجعه غرب تا به یهادولت 
باال   انیاند. حال آن که همواره م گذاشته  میحساب قدرت رژ را به  اشسم ی ، ترورخواسته میکه رژ

رابطه  کی  ،سمیتروراش به با رو آوردن  میرژ یو اقتصاد   یمعضالت اجتماع دیو تشد  هاام یگرفتن ق
 وجود داشته است.    میمستق 

نه قدرت  نیا قتی گذشته است. در حق یهادر سال میغرب با رژ یهامماشات دولت   گر،ید اشتباه
  یآخوندهارا ممکن کرد.  میرژ ییادگرا ی و بن سم ی مماشات بود که توسعه ترور استی بلکه س ،میرژ

 ریها تعب ضعف آن  یمعن حال به غرب را تا به یهادولت  یپوشحاکم هم هر نوع مماشات و چشم 
 اند.  شده  بیترغ شتریتهاجم هرچه ب به  ،کرده

از  یروز ،و مشوق ازی امت افتیبا در  ،ی مذهب  سمی فاش ای بود که گو یانتظار واه  نیا  ،گرید اشتباه
و آن را   دارندی مسر بر  ییروهاانه ی م ،وحوش حاکم  یاز اردو ایکه گو نیا ای. کشد ی دست م سمیترور

  یرو یطلبکش منفور را با ماسک اصالح آدم یمشت  ،البته میرژ .کشانندی اصالح و اعتدال مبه
 .  دیدست نکش  سمی اما از ترور د،یها را هم بلعصحنه آورد،  همه مشوق 

 

 

 

 
 سياست صحيح در مقابل رژیم آخوندها قاطعيت است

؛ ت یقاطع : شودی کلمه خالصه م کیدر  حی صح استی س ست؟ی چه بود و چ حیصح استی س اما
 یهااز طرح  کیهرواکنش قاطعانه به و  میرژ یست ی ترور تیفعال یهانه ی بستن قاطعانه همه زم یعن ی

 . بارشت یجنا
  شبردیپ یبرا ییهاک ی چه شگردها و تاکت  از یمذهب سمی: فاش میپردازی ال م وس نیدومبه  حال

   کند؟ی در اروپا استفاده م  یستیاهداف ترور
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ط  یغرب و شرا یکشورها کی و تکنولوژ ی بانک  ک،یپلمات ید  ،یاز امکانات قانون  کهاست  روشن
  یستیتا اعمال ترور بردیغرب سود م یهااز سکوت دولت .کندی ها سوءاستفاده م آن   کیدمکرات

 . خود را انکار کند
ها و از مراوده با آن  کندی غرب را اغوا م یت یامن یهاس یسرو بکارانه،یفر یاطالعات یهای با همکار

 . کندی خود استفاده م یهاست ی حفاظت ترور یبرا
خود را تحت عنوان مخالفت با   یست ی و ترور یو تحرکات جاسوس  یاس یمأموران خود را مخالف س 

 .  ندکی م  یزیآمرنگ  نیمجاهد
 متینشان دهند، ق  تیغرب قاطع یهااگر دولت ایکه گو زندی توهم را دامن م نیو سرانجام ا

اقدام  در مقابل  میرژ نیجهان شاهد بود که ا ری دو سال اخ  نیخواهند پرداخت. اما در هم ین یسنگ
از فرانسه و هلند،   شیهاپلمات یاخراج د  این کشور،از رژیم  ریاخراج سف شجاعانه دولت آلبانی و 

مجبور شده  قدس،  یستیترور  یرویهالکت سردمدار ن چنینهم در آلمان و   پلماتشید  یریدستگ
  .تر حركت كندو محتاط   جمع كند یمقداراست دست و پایش را 

 گیریم که باید با قاطعیت در مقابل این رژیم ایستادگی کرد. پس نتیجه می 
رشد و نمو   اوردنیخود ن  یروسکوت، کتمان، تجاهل، چشم بستن و به  هیدر سا م،یرژ مس یترور

 متوقف شود.    ،و صلح مردم جهان تیامن  نسبت به هایی اعتنای ب نیزمان آن است که ا كند.پیدا مي 
 . جدایي ناپذیر است آنو از  این رژیم مایه و ذاتي ن تروریسم جا  ،كه در ابتدا گفتمچنان هم

 

 های جهان دولت فراخوان به 

توان با برخي تدابیر و اقدامات  پایان تروریسم از پایان رژیم جدایي ناپذیر است. اما مي بنابراین  
 به این منظور:سیاسي و تاكتیكي آن را الاقل در خاك اروپا مهار و متوقف كرد. 

 
  کند،ی در خاک اروپا استفاده م  اشی ستیاعمال ترور یبرا میرژ نیکه ا یو امکانات ایـ تمام مزا ۱
 شود.   لیتعط باید  میرژ نیا یهااز آن سلب شود. سفارت  دیبا

اعالم کرد: »در آلمان شعبه وزارت   2019فدرال حراست از قانون اساسي آلمان در ژوئن  اداره
دارد.   یمخف  سیتوسط سرو یدر جاسوس  ینقش مهم ،نیدر برل  رانیاطالعات مستقر در سفارت ا
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هایي كه توسط مركز وزارت مستقل، از فعالیت  یاطالعات  اتیبه جز اقدام به عمل  یندگینما نیا
 آورد«. عمل مي شوند نیز پشتیباني به اطالعات هدایت مي 

هاي  اند كه از فعالیت ها خواسته از دولت ،در ماه ژوئن امسال  ییدر قطعنامه  کایکنگره آمر تیاکثر
ازجمله  میرژ نیا یهاخانه تیك رژیم ایران جلوگیري كنند و سفارت هاي دیپلمامخرب هیئت 

 کنند.   لیایران در آلباني را تعط  میسفارت رژ
که   یاصطالح مساجدو به  یمذهب یهاانجمن  ، ی و آموزش یمراکز فرهنگ ،یپوشش یهاـ شرکت 2

  سمیو ترور  یجاسوس یبانیمراکز پشت  یو همگ شوندی م  تیو حما  یمال نیتأم رانیا میتوسط رژ
 شوند.  بستهافشا و  دی با اند،م یرژ
اطالعات آخوندها و نیروي   یپوشش یهاشرکت ای افراد وابسته  یالملل نیب  یمال ادلهرگونه تب -3

 متوقف شود.   یکل به  دی با ،قدس
در لباس   ای  یمذهب ،یفرهنگ ،یتجار یهات یکه تحت پوشش فعال میـ عوامل و مزدوران رژ 4

اخراج  كشورهاي اروپایياز  دیبا كنندزن عمل مي و سیتي  هبا ماسک مخالف و پناهند یاخبرنگار، 
 شوند.  

خود را از مراوده و تماس با وزارت  یو اطالعات  یتیامن  یهاس یسرو دیغرب با یهاـ دولت  5
برحذر   ،كند كه راه را براي ورود مزدوران رژیم باز مي  قدس یستی ترور یرویو ن  میاطالعات بدنام رژ

 . دارند
مزدوران و عوامل وزارت اطالعات و    یاسام ،میرژ یست ی ترور و عملیات و اقدامات هااخبار طرح   ـ6
بدون   دی با ،میرژ نیا یهای و الب یپوشش یهات یموجود یو اسام  در اروپاقدس  یست ی ترور یروین

 اطالع همگان برسد.  به  منتشر و تجاری و دیپلماتیک، هرگونه مالحظه 
اخراج عوامل  یبرا ینافذ نیقوان می خواهیم   کایاروپا و آمر یگذاراز همه مجالس قانون  ماـ  7

 کنند.  بیخود تصو یوزارت اطالعات و سپاه پاسداران از کشورها
 
و امنیت ها خود آن ، زیرا منافع فراخوان پاسخ مثبت بدهند نیاها بهکه همه دولت  دوارمی ام

 اقدامات است.  قاطعیت و شان در گروی اینمردم 

  سمی ترور کی ایستادگي در برابر خواهندی ها خواسته و مدولت نیاز ا رانیمردم و مقاومت ا آنچه
 هایی اعتنای آن است که ب زمان تروریسم بین المللي است.و نخستین حامي و بانكدار  یغدار دولت 

 و صلح مردم جهان متوقف شود.  تیبه سرنوشت و امن
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رساندن به مبارزه   یاری جهان،  یدر هر کجا می رژ هیعل  یو هر قدم میرژ نیا  هیعل  یتی قاطع هر
  است. بین الملليو در خدمت صلح و امنیت  می رژ یسرنگون یبرا رانیمردم ا

 همه شما متشکرم.  از
 


