
  وين -قطعنامه گردهمائی برای آزادی ايران

  درخواست از اتحاديه اروپا

و حفاظت از نظام قرون  یپاسدار یسال است که برا ۴٠انقالب اسالمی سپاه پاسداران
 ۴٠در طول . استشده  ليتشک ینيبه  فرمان خم یاسالم یجمهور مذهبیو  يیوسطا
و خشن  رانگريقشون و نيبه دست ا یسکوت جامعه جهان انيدر م رانيملت ا ،سال

 . سالخی می شوند

 ،حقوق بشر انيمناد یگروه ددمنش از سو نيا یخشونت ها چشم پوشی های مصلحتی از
که  ه استديسازمان ملل  باعث گرد نيو همچن یجهان کشورهای دموکراتيکزمامداران 

هم دست به کشتار  رانيا یمرزها یامروز در فراسوگسترش يافته و سرکوب آنها حوزه 
 یگرفتن نسل کش دهيلبنان نشان از ناد و مني،عراق ،هيدخالت و کشتار در سور. زننديم

 ستندين رانيحاکم در ا انيو نگاه مال یزندگ یکه نه تنها باورمند به مش ستيشانيدگراند
 یسپاه پاسداران در امور داخل یمالها توسط شاخه برون مرز ميبلکه از دخالت رژ

اعتراض ،نشانه های بارزی از ملت عراق اميقدر  امروز. هم به جان آمده اند کشورشان
 . به دخالت های جمهوری اسالمی در امور آن کشور را شاهد هستيم

با اقدامات تروريستی و در حاليکه ياسالم یاعتقاد راسخ دارد که جمهور رانيملت ا
تحقق رويای هالل شيعی در منطقه تالش می  در راستایهزينه های هنگفت صرف 

قدرت  یحفظ و بقا یبلکه برا ،ستينها نآملی به حفاظت از منافع  مايلنه تنها  نمايد،
زده و به ايجاد دست نيز يو  نسل کش یبهکشتار دسته جمعاست مخرب خود حاضر 

 . بی ثباتی و ناامنی فزاينده در منطقه و حتی در جهان دامن زندبحران های 

اروپا درخواست  هياز اتحاد ،همسو یبه همراه سازمان ها یانيجنبش فرک  یاعضا
سپاه قدس  آن يعنیيرا به همراه شاخه برون مرزانقالب اسالمی سپاه پاسداران   مينمايند
يانکه رانيو  برون مرز ا درونيو از جنبش ها دادهخود قرار  یستيترور ستيرا در ل

در ايران مبارزه می نمايند پشتيبانی بعمل  صلح طلبو  برای استقرار نظامی دموکراتيک
و جهانحاکم شده  در خاورميانه ی که اينک وضعيت بی ثبات، پرآشوب و خطرناک تا آورد
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