
 

 تریبون نمایش رژیم ایران را متوقف کنید

       
میتینگ در اعتراض به ریاست رژیم ایران در نشست اوپک        

۲۰۱۱ دسامبر ۱۴چهارشنبه         
ساعت:        

 9.00 Uhr
مکان:        

 Wipplingerstraße 34 (vor der Börse), 1010 Wien

  دسامبر نشست اوپک در وین۱۴قاسم رستمی وزیر نفت ایران در روز چهارشنبه         
قاسمی از فرماندهان اسبق سپاه پاسداران است، که.   را ریاست خواهد نمود

 مضاف بر ضرب و شتم اپوزیسیون همچنین مسئولیت پیشبرد برنامه های اتمی  رژیم را
.مستقیم بعهده دارد

 با وجود اینکه رستمی پیشتر در لیست تحریم اروپا قرار داشت برایش مجوز سفر        
.و ورود به کشور های اروپا و اتریش صادر می کنند

 درحالیکه برنامه های اتمی  در حال پیشروی و آزار و اذیت و شکنجه مردم ایران به        
 شدت در حال گسترش است و نیز سفارت انگلیس در تهران مورد حمله و تخریب قرار

 می گیرد ولیکن باز نمایندگان جمهوری اسلمی آزدانه در وین رفت و آمد داشته و به
.بستن قرار داد و معاملت اقتصادی جدید مشغول می  باشند

 نمایندگان جمهوری اسلمی حضور خود در اجلس و مجامع بین المللی را مرتبا        
ادامه و ماندگاری.   برای توسعه ایدئولوژی مرگبارشان مورد سو  استفاده قرار میدهند

 رژیم دیکتاتوری آیت ا ها و پاسدارن نظامی در ایران بخصوص به معاملت صدور و
موضوعی که در نشست.   فروش نفت و گاز بستگی مستقیم داشته و تضمین می  گردد

.اوپک درباره آن گفتگو و تصمیم گیری می شود

 کسانی که با رژیم ایران داد و ستد داشته و دارند سیاستش را پشتیبانی و کمک        
از تعقیب و دستگیری و شکنجه اقلیت های جنسی، فعالن کارگری، زنان.    می  نمایند



 و دیگر اقلیت ها گرفته تا برنامه های اتمی  و موشکی، انکار هولکاست و تهدید نابود
 کردن اسرائیل و همچنین کمکهای مالی رژیم به فعالیتهای تروریستی جهادی در

.سراسر جهان

:ما خواستاریم        

صحنه نمایش برای رژیم، قاتلن اپوزیسیون در ایران را متوقف کنید        
 اجازه رفت و آمد آزادانه برای نمایندگان رژیم یهودستیز و منکر هولکاست را        

متوقف کنید
روابط سیاسی با رژیم ایران را متوقف کنید        

 تحریمات شدید و گسترده در زمینه انرژی، بانک مرکزی ایران و فروش و صدور        
تجهیزات و لوازم صنعت را فورا اعمال نمائید

اتحاد بمب را متوقف کنید:          برگزارکننده


