Terreuraanslag op Vergadering van Iraans Verzet verijdeld, drie arrestaties
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Asadollah Assadi, hoofd Inlichtingen van de Iraanse ambassade in Wenen en verbindingsman van
terroristen in Duitsland, is een van de arrestanten. Volgens een gezamenlijke verklaring van de Belgische
federale vervolger en de federale inlichtingen en veiligheidsdienst is in België een stel terroristen opgepakt
dat banden heeft met het Iraanse regime, en aan wie was opgedragen een terreuraanslag te plegen op de
Grote Vergadering van het Iraanse Verzet in Parijs op 30 juni, en de Belgische rechter heeft vandaag een
arrestatiebevel tegen hen uitgevaardigd.
Volgens de verklaring werden zij aangetroffen met een lading van 500 gram TATP springstof en een
detonator, verstopt in een make-up tasje. Volgens deze verklaring werd een persoon verdacht van
medeplichtigheid met de twee bovengenoemde personen gearresteerd in Frankrijk. De verklaring zegt er
ook bij, dat een Iraanse diplomaat uit de Iraanse ambassade in Wenen, die de verbindingsman was van de
aangehouden terroristen, ook is gearresteerd, in Duitsland.
1. Het stel dat werd aangehouden in een Mercedes-Benz in de stad Antwerpen in België, bestond uit Amir
Sadouni (38) en Nasim Naami (34), die zich voordeden als supporters van de PMOI. Zij hadden een Belgisch
staatsburgerschap. Amir Sadouni werkte in een rederij die werkt tussen Nederland en België en die stiekem
naar Iran vaart. Nasim Naami ging naar België vanuit Iran in 2009 en trouwde met Sadouni.
2. De diplomaat terrorist die in Duitsland is gearresteerd, is Asadollah Assadi (47). Hij is sinds 2014 hoofd
Inlichtingen geweest van de locatie van Inlichtingen die behoort bij de Iraanse ambassade in Wenen. Hij
heeft de beslissende opdracht gegeven aan de terroristen tot het plegen van de aanslag op de vergadering
van 30 juni. Asadollah Assadi had een andere diplomaat terrorist van het regime vervangen met de naam
Mostafa Roudaki. Roudaki ging naar Teheran vanuit Wenen, en werd in 2017 naar Albanië gestuurd als

eerste secretaris van de ambassade, om daar te spioneren en terroristische activiteiten te plegen tegen de
PMOI. Om Roudaki’s activiteiten te faciliteren, werden het Habilian Centrum en de Didehban Vereniging,
twee afdelingen van het Ministerie van Inlichtingen (MOIS), actief in Albanië onder de dekmantel van
culturele en pers activiteiten.
3. De persoon die werd aangehouden in Frankrijk op verdenking van medeplichtigheid met de terroristen, is
Mehrdad Arefani (55 jaar). Zijn vrouw, die van hem is gescheiden, had banden met een inlichtingen
ambtenaar in Iran.
4. De Belgische politie heeft in verschillende delen van België 5 plaatsen doorzicht, maar de resultaten zijn
nog niet vrijgegeven om veiligheidsredenen.
Het Iraanse verzet had al herhaaldelijk gewaarschuwd tegen terroristische voorbereidingen door
diplomaten van de Mullah’s en de handlangers van het Ministerie van Inlichtingen (MOIS) en de Quds
strijdkrachten in verschillende Europese landen, dus ook in België.
De Europese Inlichtingen organisaties hebben, in hun jaarrapporten, steeds benadrukt dat de PMOI en de
NCRI de hoofddoelen zijn van het MOIS en de terroristische Quds. Volgend op de terreurdaden van het
regime in Europa, gaf de Europese Unie op 29 april 1997 de order dat de handlangers van de Moellahs en
hun inlichtingen en veiligheids agenten uit de lidstaten verwijderd moesten worden, en dat ze geen
toestemming kregen om weer binnen te komen in welk dan ook van deze landen.
Met het oog hierop riep het Iraanse verzet op tot het sluiten van de ambassades en consulaten van het
regime, centra van terrorisme en spionage, en het uitzetten van diplomaten en agenten van Inlichtingen en
terroristisch Quds-personeel uit de Europese landen, en benadrukte ze de noodzaak tot openen en
publiceren van alle details van de zaak. Het publiek moet volledig worden geïnformeerd over de
terroristische complotten van het Moellah regime. Dit is nodig voor het verzekeren van de veiligheid van
Iraanse vluchtelingen en dissidenten.

