
 

؟ انقالبی مسلّحانه عمل یاترور  

چرا ؟ سانسور  

 

به وقت  ۰۱در  اخبار ساعت  ۳۳۰۰اکتبر  ۰۳تاریخ  به روز چهارشنبه عصر تلویزیون سازمان مجاهدین

 : گزارشی از اجالس پارلمانی در لندن با عنوان شمسی ۰۰۳۳آبان  ۱اروپا ،مطابق با 

 

 گروگان اشرفی  ۷گلستان به آزادی فراخوان نمایندگان مجلسین عوام واعیان ان"

 تامین امنیت لیبرتی

 لزوم یک تحقیقات مستقل بین المللی 

 ."را پخش کرد( ۰۰۳۳آبان  ۶)8102اکتبر  82 -چرچ هاوس

 

با تیتر " کارالبللرد "انگلیسی به اسم در ابتدای این گردهمائی پس از امضای دفتری،لردی 

وپس از سخنان  میکروفن قرار گرفت در پشت ملکه حقوقدان برجسته بریتانیا با رتبه مشاور

تلویزیون  سایت از روی" لرد حقوقدان"زیر عین سخنان این  کوتاهی سخن را به اینجا کشاند که در

 :سازمان مجاهدین عکس برداری شده است 

 

که اتّفاقا مشاور ملکه هم هست را با دقّت " وکیل"لطف کرده سخنان این حقوقدان یعنی 

 .بخوانید 

 

 



 
 

 

 
 

 



 

 

 
 

 

 

 

 
 



 
 

 
 

 عملیاتهای کلیه که عمال چنین القاء می کندبا این سخنان  "مشاور ملکه کار کشته حقوقدان"این 

ی میالد ۳۳۳۰تا  میالدی ۰۳۱۰برابر با  ۰۰۶۳خرداد  ۰۳از  خلق ایران سازمان مجاهدین مسلّحانه

 . ،عمیالتی در کادر ترور بوده است

نماینده شورای ملّی مقاومت در انگلستان که خود یک مجاهد عضو سازمان خانم دولت نوروزی 

اض نکرد،بلکه با لبخندی اعتر حقوقیموضعگیری  نه تنها بر این بهیچ شکلیمجاهدین است،

 .ملیح،گویا آنرا نیز تائید کرد

 

 :اینست که آیا  (تا این لحظه )با این سکوت سئوال اصلی و پایه ای وحقوقی

 

یک حرکت ( آغاز مقاومت مسلحانه انقالبی)۰۰۶۳خرداد  ۰۳دین پذیزفته که حرکت سازمان مجاه

 ؟ جنایتکار تروریستی بوده ونه مقاومت در برابر یک رژیم

 :ع آن آیا وبه تب

یک  "عملیات مقّدس انتحاری"طی یک  گوهر ادب آواز ،عامل به هالکت رساندن آخوند دستغیب

 تروریست بوده ؟



خیابانی ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو یک جمع تروریست محمّد ضابطی،موسی 

 بوده اند ؟

مپاره رشته عملیات مروارید وعملیاتهای خایا عملیات آفتاب،عملیات چلچراغ،عملیات فروغ جاویدان،دو 

 .زنی در دوران ریاست جمهوری آخوند خاتمی ،عملیاتهائی تروریستی بوده اند 

 

 به بعد ،تروریست بوده اند ؟ ۰۰۶۳خرداد ۰۳از  به خاک افتادگانمه و بطور کلّی ه

 

حاکم بر ایران چنین موضعگیری می کرد ،برخورد وتنظیم  "مخالف رژیم "ایرانی آیا اگر یک شخصیت

 بود ؟ سکوترابطه سازمان مجاهدین با آن 

 مار خطاب نمی شد ؟عحّداقلش مزدور والبی رژیم وعامل است

 

 لرد انگلیسیدر برابر سخنان این  با یک اطاّلعیه رسمی سازمان مجاهدین خلق ایرانجا دارد که 

خود  سخناناین وکیل حقوقدان مشاور ملکه را وادار به اصالح  و حتی،موضع خود را مشخّص کند

 ۰۳کلّیه عملیاتهای مسلحانه ازکند که   مشخص سازمان مجاهدین خلق ایران کند،در غیر اینصورت

،تا کلّیه  در کدام  کادر بوده اند به بعد (با توّجه به صحبتهای حقوقی این وکیل برجسته) ۰۰۶۳ خرداد

انسانهائی که خالصانه همه هست ونیست خویش را در پای این سازمان ریخته اند ،تکلیف خود را 

 : تاریخا بااین تشکیالت کنونی سازمان مجاهدین تعیین تکلیف کنند

 

 بی ؟الترور یا عمل مسلّحانه انق

 

 

 تلویزیون سازمان مجاهدین در انگلیسی از اخبار لردالزم به یاد آوریست که این بخش از سخنرانی این 

فیلم ضبط شده هر دو نوبت )حذف وپخش نشد ۳۳۰۰اکتبر ۰۳همان چهارشنبه شب  ۰۳و ۳۰ساعت 

 (.اخبار موجود است 

 

 :سئوال دیگر اینست که 

 

 ؟ سانسور چرا 

 

همین روز در   ۳۲مجاهدین تا ساعت  سازمان تلویزیون ۳۳۰۰ اکتبر ۰۳( به وقت اروپا)۰۱اخبار ساعت 

 :است  یآدرس زیر قابل پیگیر

 

http://www.iranntv.com/fa/video/1199994509 

 

 

 ت اخالقی  -م

 ۰۰۳۳آبان  ۳شنبه  ۵

 ۳۰۳۰اکتبر  ۰۰
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