التماس های »رهبر« برای نمایش انتخابات!
دختران و پسران کورش ،فرزندان کاوه آهنگر و شما پادشاهان ایران،
امروز »رهبر« مفعول ،خامنه ای که صدایش از رسانههای غربی پخش میشد ،با التماس از ما ایرانیها خواست که چه
او را دوست داشته باشیم و چه نداشته باشیم ،در نمایش انتخابات شرکت کنیم ،زیرا »کشور در شرایط حساسی
قرار دارد« .او میخواهد وانمود کند که بدون وجود ننگین جمهوری اسلمی ،میهن ما ایران در خطر خواهد بود .در
حالی که ما میدانیم ،زمانی که کثیف زاده ای به نام »خمینی« خاک پاک ایران را لمس کرد ،میهن ما مورد خطر
قرار گرفت.
ما میگوییم تنها وجود ناپاک شماست که امنیت کشورمان را به خطر میاندازد .قدرتهای دست سوم مانند عربستان و ترکیه شما را دوست دارند ،زیرا تنها در
سایه وجود میهن فروشانه شماست که آنها میتوانند به نان و نوا برسند .آنها همآنند شما از نیرومند شدن جوانان ایرانی وحشت دارند.
آن شرایط حساس که میگویید ،مربوط به شماست .آن شما هستید که مانند خر در گل گیر کرده اید ،نه ما .شرایط به نفع مبارزین ملی و ضد اسلم ۱۴۰۰
ساله تغییر کرده .از سوی ما در این نمایش انتخابات ،تنها مشت و گلوله تحویل خواهید گرفت ،نه چیز دیگر.
انجمن پادشاهی ایران از تو دختر و پسر ایرانی که این بیانیه را میخوانی ،دعوت میکند که در انتخابات واقعی شرکت کنی و با برافراشتن درفش کاویانی
سرنوشت کشورت را در دست بگیری .تو نیز مانند هزاران دلور دیگر به انجمن پادشاهی ایران بپیوند و یاران خود را در این نبرد یاری ده .بودجه مالی آن را
تقویت کن ،دامنه تبلیغاتی آن را گسترش ده و توان رزمی آن را بال ببر.
پاینده ایران!
از سوی انجمن پادشاهی ایران
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