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  یآخوند میرژ  ست ی ترور  پلماتید  تیهمزمان با محکوم  یکنفرانس جهان
 یی دادگاه اروپا  کی در 

  یآخوند  می تمام رژ  تیمحکوم ک،یدر دادگاه آنتورپ بلژ  میرژ  پلماتید تی: محکومی رجو میمر 
 است 

 ۱۳۹۹بهمن ۱۶
 

پنجشنبه   بلژ ۱۳۹۹بهمن  ۱۶روز  آنتورپ  دادگاه  ن  ک،ی ،  و  سال  دو  از  طرح    قیتحق   می بعد  مورد  در 
احکام خود را در   س،ی پار   لپنتیآزاد در و  رانیا  ییانفجار در گردهما  یبرا  یآخوند   میرژ   یست ی ترور 

د اسد  م،ی رژ   ستیترور   پلماتیمورد  ک  یاسدهللا  اعالم  آخوندها،  اطالعات  مزدوران  از  تن  سه  .  ردو 
،  ۳در اشرف    نیبا مجاهد  نیدر ارتباط زنده آنال  یکنفرانس جهان   کی همزمان با اعالم حکم دادگاه،  

نشان حاضر در محل دادگاه  شورشگر و اشرف  ارانیو    یخصوص   انیو شاک   یالملل نیب  یها تیشخص
 مختلف برگزار شد.  یآنتورپ و کشورها 

  ی آخوند   میرژ   ستیترور   پلماتی د  کی   تیکنفرانس گفت: محکوم  نیدر ا  یسخنان   یط   یرجو  میمر 
 . کند یم  دییرا تا می رژ  نیا یدولت  سمیاروپا، ترور  ییمرجع قضا کی توسط 

 : دیخوان یجا م  نیکنفرانس را در ا نیدر ا یرجو  میسخنان مر  متن
 

 ! هنان یم هم
و   یآخوند   می تمام رژ   ت یمحکوم  کی مأمور اطالعاتش در دادگاه بلژ   و سه  می رژ   پلماتی د  تیمحکوم

 است.  رانیدرخشان مردم و مقاومت ا یروز یپ
به   بیسال زندان محکوم شد، سه مزدور همدستش به ترت  ۲۰به    یآخوند   میرژ   ستیترور   پلماتید

و  ۱۸ و  ۱۷سال  تابع۱۵سال  زندان محکوم شدند.  لغو    یک یبلژ   تیسال  مزدور  سه  اهر    ک ی   نیشد. 
 است.  یآخوند  می رژ  کی پلمات یو د یاس یس  نیشکست سنگ 

رژ   یبکاری فر   انیپا  نقطه جناح  دو  جنا   یبرا  می هر  در  خود  نقش  و    یست یترور   یها تیپوشاندن 

 

maryam-rajavi.com 
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 یی ومقاومت و ضربه  ن یمجاهد  هیعل   یساز طانی ش   جیبس   یمزدوران برا   انیپخش پول در م   ییرسوا
 است.  یآخوند  می رژ  سمیصدور ترور  یاستراتژ به  ریناپذجبران

 
 حکم دادگاه خوانده شد.  االن
مطمئنم که االن مردم    دمید  ای تجمعات شما در سراسر دن  کی کی   انی را در م  یانفجار شاد  من و 

هم   رانیا در  شاد   نیهم  ا  اندمی با شما سه  یجشن و  البته  ا  نیو  ماجراست.    ها یروزیپ  ن یشروع 
  دست به    رمانیاس  رانیدر ا  تایو نها  ی المللنیدر مجامع ب  میرژ   یپ دریپ   یهاتیادامه دارد و محکوم
ا مقاومت  و  کانون  رانیمردم  آزاد   یشورش   یها و  ارتش  نت   یو  رس  یینها  جهیبه  آرد یخواهد    ی . 

 است.  رانیخواست و اراده مردم ا یقطع  جهی مالها نت یسرنگون
 

 بست گرفتار شدند.از شکست و بن ییو مجموعه  رهیدر زنج مشیو رژ  یا خامنه
 شکست خورد.  سی مقاومت در پار  ییکشتار بزرگ در گردهما یبرا یست یترور  اتی عمل

 شدند. به زندان رفتند و در مقابل دادگاه قرار گرفتند.   ریدستگ می و مزدوران رژ  ستی ترور  پلماتید
 گذشته شکست خورد.  میدر دو سال و ن  ستیترور  پلماتیمبادله د یبرا  و شانتاژ معامله

 ادامه دارد.  رانیمردم ا یآن و آزاد  تیتمام یتا سرنگون  میرژ   یها برابستها و بنشکست  نیا یآر 
 

 ست؟ ی ک یواقع  ستی ترور 
آمد. دو دهه   رونیو سرفراز ب  روزی پ م،یدر برابر رژ  ی اسیو س  یکارزار بزرگ حقوق  ک یاز  رانیا مقاومت

و    س یو انگل کا یدر آمر   یستیترور  یها ستیدروغ و ل  ی هااتهام هبا پروند ستندخوا یآخوندها م  شیپ
مقاومت    نی. اما اشندبک   ریزنج را به    رانیمردم ا  افتهیو مقاومت سازمان  نیآلمان و فرانسه، مجاهد

 هم شکست. را در رهایشما، همه آن زنج  یبر فداکار هیبا تک
ششم  ن یهم بهمن،  شانزدهم  نها  نیامروز  حکم  اتهام    هییقضا  ییسالروز  رد  مورد  در  فرانسه 

و البته پول    ناف،یبا درخواست است   میژوئن است که رژ ۱۷و بستن پرونده    رانیاز مقاومت ا  سمی ترور 
برا م   یگزاف،  به  آن  نگهداشتن  پا  آن  دانیسر  بود.  درخواستآمده  مرده   کیاز جانب    یهم  مأمور 

 مفتضحانه شکست خورند.  یول  ،عاتاطال 
بکوبند،    نیرا بر زم  رانیوارد شدند تا مقاومت ا  ییچهیها برخاستند! و مردارها از هر در روز مرده  آن

در مورد    ییقضا  گردیرا به اقامه دعوا و پ   تیخوردند. آن روز مقاومت، مستخدمان وال  نیاما بر زم 
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 . برنداشتند فراخواند، اما سر  یمال  یدارو کالهبر   یاجبار  یها مشکوک، طالق یها مرگ یادعا 
که    ی نی چن  نیاتهامات ا  گریو د  سمی ترور   یرا از اتهام ساختگ   رانیروز عدالت در اروپا، مقاومت ا  آن

  ست ی و ترور   سمیژوئن آمده بود، مبرا شناخت. اما امروز، امروز ترو۱۷  ییدر پرونده صدهزار صفحه
 . کندیرا محکوم م هیفق  تیوال می رژ  یعن یو مذهب  نیدر پس پرده د یواقع

  ن یدارد. ا  تیتهن  یجا  م،ی رژ   سمیو ترور   یسرکوبگر  ی اصل  ان ی قربان  ران،یمردم ا  امروز به  یرأ   صدور
بشر و جوشش  بزرگ حقوق  دیشه  ،یاست. جوشش خون دکتر کاظم رجو   دانیجوشش خون شه

در چهار دهه گذشته در خارج از   می رژ  ن یا یست ی ترور  اتی است که در عمل می مخالفان رژ  گریخون د
 باختند.  نجا  رانیا
 

 ! ی دوستان گرام هنان،یم هم
ا  لیوک   می رژ   پلماتی محاکمه د  هنگام احساس را دارد که حکومت او دارد    نیاو گفت: »موکل من 

م  اصل   شودیمحاکمه  طرف  بله،  نه خودش«.  بلژ   یو  آنتورپ  دادگاه  در  رژ   کی که    م یمحاکمه شد، 
 را نشان داد:  یمهم قیحقا جهی بود. در نت یآخوند

 را سازمان داده است.  یگسترده دولت  سمیترور  کی  یآخوند میکه رژ  قتیحق  نیا ـ 
رژ   قت یحق   نیا  ـ  برا  م یکه  خطر  آلترنات  ی دراحساس  با  به  کی دمکرات  و یمقابله    ن یتر بزرگ  خود 

 . آورد یرو م هاسکیر 
ا  ـ  جنا  قتی حق   نیو  ارتکاب  در  جناح  یست یترور   یها تیکه  متحدند.    می رژ   ی هاهمه  و  همدست 
 و شرورتر است.  تریوحش   یگر یاز د یکیگرا طلب و اصول اصالح یعنی
 

 تلر ی خارجه ه ریتروپ وز  بنینسخه خندان ر  فیظر 
ت  که حمال   زدندیتوهم دامن م  نیامماشات به    استیس   هیتوج   یبرا  می سال همدستان رژ   یها سال 
موضوع نشان داد که   ن یحول ا  قاتیتحق   میجناح خودسر است. اما دو سال و ن  کیکار    یست ی ترور 
 بوده است.  یست ی طرح ترور  نیو ا  سمی ترور  ریدرگ یحکومت آخوند  تیتمام

آن    یو تحت رهبر   رانیا  میگفت: »طرح حمله از جانب رژ   کیبلژ   یکشور  یتی امن   سی سرو  سیرئ
 نبود«.  یاسدهللا اسد  یطرح ابتکار شخص نیشده بود. ا  یطراح
خودسر  بله، ن  یجناح  کار  رژ   نیا  ست؛ی در  بشر   میکل  جهان  مقابل  در  که  و    یگر یاغی  یاست 

اکندیم  یدشمن به  میرژ   تیتمام   نی.  که  از سرنگوناست  فرار    افته ی سازمان  سمی ترور   کی  ،یخاطر 
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  سم ی و ترور   برندیم  شی پ  سمی بر ترور   هیرا با تک  یخارج  استی برقرار کرده است. آخوندها، س  یدولت 
 . یخارج  استیپوشش س  ررا د

  ی رو ی وجود ندارد. ن  میرژ   نیا  ینهادها  نیب  یزیتما  سم،یو ترور   تیگذشته، بر سر ارتکاب جنا  نیا  از
وزارت خارجه است و وز پهنه  یاری قدس در بس  یست ی ترور  همان  خارجه در اغلب موارد غالم    ریها 

  ی ا کاره   ،یمانیقاسم سل   می گفته خودش هر هفته با سردژخسپاه پاسداران است. به  گوشحلقه به
 است.  کردهیوزارت خارجه را هماهنگ م 

پ  دو که سر    میست ین  یدستگاه  کیصراحت گفت: »ما  به  می در مجلس رژ   فیظر   نیهم   شی سال 
  د یو تأک  م؟«یکه گزارش بده  نیبدون ا  می را بکن  یکشور کار  نیتو ا  می توانی... مگر مم یخود عمل کن 

 . م« یبکن  یکار  یمقام معظم رهبر  اتی خالف منو می که ما خواسته باش ستی ن طورنیکرد: »ا
آقا  بله با  وز   ندهینما  یکورسک یس  یحق  و  اروپا  گفت:    ریپارلمان  که  است  لهستان  سابق  خارجه 

 است«.  تلری خارجه ه  ریتروپ وز  بنینسخه خندان ر  فی»ظر 
 

 ست یجدا ن  ران یاز اختناق حاکم بر ا میرژ  سمی ترور 
پ  کی رجو   شی دهه  س   یمسعود  »به  استیگفت:  مخون  انیمال  مماشات  فرصت   به  دهدیآشام 

وحش  ا  انهیسرکوب  اعدام  رانیمردم  ترور   یها و  صدور  از  کنند،  مبادرت  و  به    سمی روزمره  عراق 
ها و  فشارند و برد موشک  یپا  یدست برندارند، بر سالح اتم   انهی خاورم  یکشورها   گریافغانستان و د

 اروپا برسانند«.  خود را به یانفجار  یهابستهدامنه 
در    رانیمکرر مردم ا  یها امی اما ق  د،یاز اهدافش رس   یبه برخ  میمماشات، رژ   استیدر پناه س   اگرچه

بها   ان ی سال  نیا خون  ن یسنگ  یو  ا  ین ی و  فرزندان  پا  هنیم  نیکه  و  پرداختند  آن  مقاومت    ی داریو 
  ان یپابر دوران مماشات با آخوندها نقطه  م،یرژ  نیا کی دمکرات نیگز یمقاومت بعنوان جا یمل یشورا 

ا است.  دفن  استیس   نیگذاشته  و  دمرده  را  و    تواندینم  یکس  گریشده  آنتورپ  دادگاه  کند.  زنده 
 است.  قتی حق  نیگواه هم  اشیخ ی حکم تار 

تحق   نیا و  بلژ   یطوالن  قاتیدادگاه  رشته  کی در  آلمان  شگردها  ییو  و  ترفندها  و    یاس ی س  یاز 
ا  م یرژ   یاطالعات  کرد.  هم رسوا  در    ست یترور   پلماتی د  نیرا  کم  اروپا  ازدهی دست  درحال    ییکشور 

م در  و  بوده  توز   م یرژ   نیهم  نان یعوامل و جاسوسان و خبرچ   انی تردد  ا  کردهیم  عی پول    ن یاست. 
بس  اهپول  کاربران  ترور   یسازطانیش   جیدستمزد  راه  کردن  هموار  مقاومت    نیمجاهد  ه یعل   سمی و  و 

 است.  رانیا
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دادن  برمال شد و شکست خورد، نسبت  یست یطرح ترور   ن یکه همراه با ا  می رژ   رنگ ین   نیتر مهم  اما
به مجاهدختوطئه  دستگ   نیود  روز  همان  در  که   ری وز   م،یرژ   پلماتید  یریاست.  آخوندها  خارجه 

  ی ست یطرح ترور  نیاندر کار ارا دست نیتوطئه بود، تالش کرد خود مجاهد نیا ریخودش شخصا درگ 
 کند.  یمعرف
آخوندها،    ی اسیشکست س   ن،یاست؛ ا  میرژ   پلماتی د  کی   تیموضوع فراتر از محکوم  ن یا  ن،یبنابرا

 آن است.  یو ترفندها هااستیس   یار یبس  ییو رسوا می رژ  ییقضا تیمحکوم
شخص   از به  یگرانقدر  یها تیهمه  شاککه  ا  ی خصوص  یعنوان  رو  نیدر  در  رو   م ی رژ   یمحاکمه، 

پ   ریوز ۲۲از    ،ییپارلمانتر اروپا۲۴۰از    افتند،یحضور   مجمع    ندگانی و از نما  ییاروپا  نیش یو دولتمرد 
تغ  یاشور   یپارلمان  خواهان  که  رژ   استیس   رییاروپا  برابر  زم  رانیا  میدر  همه   د،انشده  هانهیدر 
 . کنم یم یقدردان

نه از اختناق    م،یرژ   سمیخاطرنشان کنم که ترور   ی المللنیها و مجامع بدولتخطاب به    خواهمیم
در    اشتیو جنا  یافروزآن؛ نه از جنگ  ییهسته  یسازجداست و نه از برنامه بمب  رانیحاکم بر ا

 . اش یمنطقه جداست و نه از برنامه موشک یکشورها 
ا  تواندینم   یبمب اتماز    میرژ   نیدور کردن ا  یبرا  یتالش  چیه  با    کهن یموفق باشد مگر  همراه باشد 
حقوق  یستادگ یا نقض  برابر  ادر  مردم  برچ   دیخلع  ران،یبشر  و  منطقه  در  آخوندها  ه  برنام  دن یاز 

 . هیفق تیوال می رژ  یموشک 
 

 ی اروپا و جامعه جهان  یحکم دادگاه آنتورپ برا  یها الزام
خاطرنشان    رانیمن از جانب مقاومت ا  ۱+۵  یو کشورها  می رژ   نیا  انی م  یتوافق اتم  یامضا   یفردا  در

 کردم که:
مبه  تیقاطع  ۱+۵  یکشورها  »اگر عقب  ییچاره  چیه   ران،یا  میرژ   دادند،یخرج  و    ین ینش جز  کامل 

برا  ی دائم  دن یکش دست تالش  اتم   یاب ی دست  ی از  بمب  دست  یبه  مشخصاً  هرگونه  و  از  برداشتن 
عدم    یبر رو   تیبا قاطع  دیکه »با  مینداشت«. و گفت   یسازبمب  یها کامل پروژه  لی و تعط  یساز یغن 

 کنند«.  یپافشار انهی در سراسر منطقه خاورم میاز رژ  دیو خلع  تدخال
تأک  در روز  »هرتوافق   میکرد  دیهمان  حقوق  یکه  اکه  مردم  ناد  رانیبشر  مشوق   رد،یبگ  دهیرا  تنها 

اعدام ا  وقفهیب   یها سرکوب و  پا گذاشتن    ریو ز   رانیمال کردن حقوق مردم ا لگد  م،یرژ   نیاز جانب 
  ک ی به  کی  ق،یحقا  نی سال گذشته ا  ۶حقوق بشر و منشور ملل متحد است«. در    یجهان   هیاعالم 
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 اثبات شده است. 
مهم است،    اریگام بس   کیدر دادگاه آنتورپ،    یآخوند   میرژ   تیاست که محکوم  نیحرف ما ا  حاال

مانع آن شوند    دیغرب با  یها ادامه داد. دولت  میرژ   سمی ترور   نیکامل ماش   دنیتا برچ  دیاما آن را با
ا قانون   می رژ   نیکه  امکانات  تکنولوژ   یبانک   ک،ی پلمات ی د  ،یاز  شراآن  یکشورها   ک یو  و    ط ی ها 

 کند. خود، سوء استفاده  سمی ترور  یبرا شانکیدمکرات
ا  دیبا که  شوند  آن  اغوا    یت یامن   یها سیسرو  م،یرژ   نیمانع  را  آنغرب  با  مراوده  از  و  برا کند   ی ها 

 ی اس یمأموران خود را مخالف س   میمانع آن شوند که رژ   دید سود ببرد. باخو  یها ستیحفاظت ترور 
  ی زی آمرنگ  نیبا مجاهد  خود را تحت عنوان مخالفت  ی ستیو ترور   ی کند و تحرکات جاسوس  یمعرف
 کند. 
بار  به  یاروپا و جامعه جهان   یبرا  ییهاحکم الزام  نیا  ک،ی حکم دادگاه بلژ   یحقوق   جینتا  یدر ورا  بله،

 . آورد یم
اعالم   ییبرجسته اروپا  یها تیکه پارلمانترها و شخصچنانهم  گریبار د  رانیاساس مقاومت ا  نیا  بر

 : خواندیفرا م شی هااستی و س  کردیرو رییتغاروپا را به یها اند دولتکرده
 ! دیکن  لی است، تعط سمیترور در اروپا را که همه مراکز  می مراکز رژ  ریها و ساخانهسفارت -
وز   - حسابرس   ریاز  آخوندها  وزارتدیکن   یخارجه  که  شد  ثابت  د.  و  سفارت  و  تحت    پلماتی خانه 

 و تدارک کشتار بزرگ دست داشتند.  یکنترل او در طراح 
 . دیقرار ده یست یترور  ستیوزارت اطالعات و سپاه پاسداران را در ل   تیتمام -
و آمران اصل   نیا  می سران رژ   - آندیقرار ده  بیرا تحت تعق  تیترور و جنا  نیماش   یمسئوالن  ها . 
 . رندیدر برابر عدالت قرار گ دیبا
محاکمه و اخراج شوند.   دیکه هستند با یمأموران و مزدوران وزارت اطالعات آخوندها در هر پوشش  -

 . دیها را خط قرمز کن به آن تیو تابع یدادن پناهندگ 
  سم ی و دستگاه ترور   یست یکردن بساط ترور جمع  را به  کی پلماتیت به روابط نرمال دهر گونه بازگش  -

 . د یمشروط کن رانیبشر مردم احقوق تیو رعا  میرژ 
 خواهران و برادران!  هنان،یم هم

  ی بزرگ   یو حقوق   ییقضا  ضربه  نیاست. بنابرا  سمی به سرکوب و ترور   یمتک   یآخوند  میرژ   تیموجود
  ی ران یهمه سرکوب شدگان و همه دل  ی است برا  ی وارد شد، دستاورد  سم یور صدور تر   یاستراتژ که به

 . کنند یم یستادگ یا میرژ  نیکه در برابر ا
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که از اختناق    یزنان و جوانان   کند،یاعدام م  انهیها را وحش آن  یاجوانان بلوچ که خامنه  یهاخانواده
بر سرشان خراب م که آخوندها سرپناه  یومردم محروم   برندیبار حاکم رنج م فاجعه   کنند، یشان را 

واکسن همه را   دیکرونا در عذابند و آخوندها با طفره رفتن از خر   یماریکه از ب  یمردم  ونیل یها مده
  م ی در برابر رژ   رانیهمه مردم ا  یبرا   ستیدستاورد  نیاند. بله اگذاشته  دفاعیب  یماریب  نیدر برابر ا

 . ی تبهکار آخوند 
 

 در برابر عدالت  یآخوند  می سران رژ  همحاکم
 

  افت یشد. هدف ما نه در   روزیپ   یآخوند   میدر برابر رژ   رانیمقاومت ا  یاس ی و س  یبزرگ حقوق   کارزار
م بلکه  انتقام؛  گرفتن  نه  بود؛  مردم  سمیترور   نیماش  میخواهیغرامت  بو سرکوب  از  و    نیمان  برود 

 شود.  نیگز یجمهور مردم جا یمردم و رأ تیحاکم
عز   به م  دینگر ی ا  زمیخواهر  درود  »صدا  فرستمیبتانکور  بود:  گفته  صدا  یکه  و    مان یا  یما  است 

معتقد  به  قانی ا  یصدا ما  پاسخ  میعدالت.  همان  عدالت  با   یکه  که  و    دیاست  برابر سرکوب  در 
 . م«ی بده  سمی ترور 

 
 ، خواهران و برادران!  هنانیم  هم
د  سه اشر   گریروز  آزاد سالروز حماسه شهادت  مجاهد و سردار  زنان  و    یابان یخ   یموس  یف  است. 

آن را سرقت کرد و آن انقالب را در گرداب    یرهبر  ین یسالروز انقالب بهمن؛ که خم   گریشش روز د
 ارتجاع و اختناق فرو برد. 

عاشورا   یفردا  از تا  بزرگ  بهمن  قتل  نیمجاهد  یآن  زندانو  جاو  ،ی اس یس   ان ی عام  فروغ  و    دان یتا 
ارتجاع   یوال ی در برابر ه   یآزاد  دیهزار شه۱۲۰اشرف، کشاکش پر رنج و خون مقاومت ما با    یداریپا

 است.  رانیمردم ا تیو حاکم یبر سر آزاد 
برجا اثرات سرنوشت  نیتر یـ که واقع  یق ی بزرگ و حق  یها »حماسه  ،یمسعود رجو   قول به   ی ساز را 
 همراهند«.  می عظ  یها و محنت هاهیو البته با فد شوند،یکشاکش خلق م نیـ در هم  گذارندیم
  ران یمردم ا  یآزاد   یسو مقصد مقصدها، به  یسو کشاکش، به  نیا  انیپا  یسوو زمان به  نیحاال زم  و

 گر یدادگاه د۲۰از    شیدر ب   ران یمقاومت ا  یروزیدر امتداد پ   ک یدادگاه بلژ   ی روز ی در حرکت است. پ
 ران س  یاست تا محاکمه تمام   ینبرد  نیاست و ا  ریمس  نیدر هم   یمهم   یهاگام  کا،یدر اروپا و آمر 



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

 

 . ی و آزاد  یروزیو پ  هیفق  تیوال میرژ  یدر برابر عدالت و تا سرنگون  میرژ 
 ی شورش  یها کانون رانیبر جوانان شورشگر و دل سالم
 ران یسالم بر مردم ا ،یبر آزاد  سالم


