
 

 

 

 

 یونی ۸سیون کآ
 با بررسی فعالیتھای خصمانھ نظام حاکم بر ایران 

از ابتدای استقرار کھ با ھدف صدور انقالب و سلطھ ایدئولوژی در منطقھ خاورمیانھ، کھ با اشغال سفارت آمریکا و گروگانگیری 
 دیپلماتھا آغاز گردید .

از گروھای تروریستی نظیر حزب هللا لبنان ، حوثی ھا یمن، گروھھای ملیشیایی در عراق ،  با ایجاد و حمایت مالی و تسلیحاتی
 افغانستان و سوریھ و پاکستان و حماس در فلسطین تکامل یافت .

ھای تروریستی سپاه ، وزارت اطالعات رژیم در اروپا در این چھار دھھ از جملھ اقدامات تروریستی سال قبل در اجرای برنامھ
 نسھ و دانمارک و ھلند ، کھ در پوشش دیپلماتیک صورت گرفت .فرا

ساختمان آمیا آرژانتین تا مقر تفنگداران آمریکائی و فرانسوی در لبنان ، انفجار در الخیر عربستان تا توطئھ ترور سفیر انفجار
 عربستان در آمریکا 

 ارند .نمونھ ھایی ھستند کھ ھمھ دولتھا و اتحادیھ اروپا از آنھا آگاھی د
 تالش برای دستیابی بھ سالح ھستھ ای و دخالت در امور کشورھای منطقھ بدون در نظر گرفتن خواستھ

 مردم کھ آشکارا در اعتراضات با آن مخالفت نمودند 
پیشبرد برنامھ ھای موشک بالستیک با قابلیت حمل کالھک ھستھ ای و درج نابودی دگر کشورھا و آتش زدن پرچم و نماد ملی 

 دیگر کھ در تضاد با خواستھ ھای ملت ایران است . ملل
رفتار بی مھابا و جنگ طلبانھ بازوی سرکوب نظام یعنی سپاه پاسداران و ایجاد اغتشاش در منطقھ با استفاده از نیروھای نیابتی 

 .رژیم در امارات ،عربستان ، افغانستان علیھ ھمسایگان و منطقھ و منافع آمریکا 
 ھان مخصوصاآمریکا را بر آن داشت کھ اقدام بھ تقابل با رژیم حاکم ایران دست زنند.کشورھای منطقھ و ج

 کشور و مردم با تمام خیانتھا و دزدیھا 
 و فساد سیستماتیک موجود در معرض وقوع خطر جنگ قرار گیرند .

ت احتمالی پیش رو بوده آوردن نیروھای مزدور خارجی بھ بھانھ کمک ولی با ھدف واقعی آن برای سرکوب ملت و اعتراضا
 است .

 ما ایرانیان مقیم اتریش بھ نمایندگی از سوی مردم 
 جھان را محکوم می نمائیمتمام اقدامات و سیاستھای خصمانھ نظام اسالمی را در برابر ھمسایگان و دیگر نقاط ۱
مزدوران خارجی را محکوم و سرکوب بی رحمانھ رژیم را در برخورد با اعتراضات مسالمت آمیز مردم و وارد نمودن  ۲

 خواھان خروج فوری و بی قید و شرط آنان ھستیم.
 تا ثروت و منابع کشور در جھت شکوفایی اقتصادی 

 ،فرھنگی ، اجتماعی و محیط زیستی و شکوفایی ایران قرار گیرد
 خواھان بر قراری صلح و آرامش در منطقھ و جھان ھستیم ۳

 رھا و مخصوصا دولت اتریش و اتحادیھ اروپا میخواھیمبا توجھ بھ مطالب فوق از دیگر کشو
 اوال حمایت ھمھ جانبھ خود را از مردم کھ در بند رژیم ضد حقوق بشری و تروریست گرفتار شدند اعالم نمایند
 دوما بازوی سرکوب نظام و جنگ طلبان واقعی یعنی سپاه پاسداران را در لیست گروھای تروریستی قرار دھند

 طالعات و صدا و سیما را کھ مکمل سپاه ھستند را تحت تحریم قرار دھندسوما وزارت ا
 و از ھر گونھ ھمکاری با نظام حاکم بر ایران اجتناب نمایند

 تا مردم ایران بتوانند با ضعف و کاھش قدرت سرکوب بھ خواستھ خود یعنی زندگی شرافتمندانھ 
ست یابند در آنصورت است کھ منطقھ و جھان در صلح و آرامش مبتنی بر قوانین حقوق بشر و نظامی سکوالر و دمکرات د

 قرار خواھند گرفت
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