پیغومی زه طرف هوم رزمون و پشتیبانون شاهنشاهی
ایرون وه فرمونده کول سپاه پاسدارون
سردار سپاهی محمد علی جعفری ،یو نزیکه به سی و هشت سال جلوتر نهادی که تو امروز
فرمونده سون و صلحا جوابگوئنه دارین ،وا سرمایها و پیل ایرون دوروست آبیده و هموموقهع به
دوروغ گودین که ی نهادو هواخواه مردوم فقیر و ذلیل هد ،و قراره بی سرپناه و کوخ نشینه به
کاخ نشینی برسون.
الن بعد سه دهه اسم ی سپاه وا دوزیها گپ زه مال ملی ،ماملها مواد موخدر ،جاکشی زنگل وه
برده فروشی وه سرکوب مردوم وطن پرور وه پوشتیبانی کردن زه وطن فروشون فوته به سر بیده
وه وجود ی سپاه غیر یو که مایعه ننگ سی خودسه ،امنیت ملی ایرون مونه به خطر ونده .و
جاهی رسیده که دولتهای بی سرو پاهی که بی ریشه و بی بوته زه بابا وام هم کم سن وه سال ترن وا ایرون هفت هزارسالمون کل کل ایکونند.
زوردارون گپ گپ دونیا زه سه دهه سیاست »فدا کردنه ایرون به پای اسلم« سود بوردن و حق منافع مونه نا حق کردن مو.
امروز ئ نامه نو زه طرف »انجمن پادشاهی ایرون« می نویسوم تا هرکی که زیر نظرتون هد بدونه که ایما فرگ کونیم و هیچکی زه طرف ایما دوروغ
سی تون نه گوهه .ئ نامه به تمومه مرکزای »سپاه« و »بسیجیون« پخش ئ بو.
موبه گوشتون رسونم که جنگ خینینئ به ره یوفته و اطلهاتتون همی الن هم نشونه هانه بینه و سی تون تعریف کنه.
بدون که سپاه وه بسیج بازندهند منه جنگ جونون دلیر ایرون تش بهتون زنن .آیندهه ایرون احتیاجی وه دو نهاد نداره .تو تری به وا اتخاذ سیاست
درست زه خین ریزی بدرد مخور جلوگیری بکونی و کارمونه هرجوری که الن هد سخترس مکن .ایما زه تو انتظار داریم که بجای لستن چرک پا
آخوند ،جزه فرزندون خدمتگذار ایرون بوئ.
مو به گوش تو رسونم که هوم رزم مون »انجمن پادشاهی ایرون« و هوم عهد پیمونون او به تو رحم نیکنن .زه یو به بعد هرچه که ربط به سپاه تو بوهه
بی یو که دونسته بوئ چه جوری و زه کجه به عنوون هدف نظام تعریف بیده به لشکر کشیده ئ بو.
دونسته بو و آگاه بو که جون دادن سی وجود ناپاک یه مشت آخوند هرزه که جلو به جلو تو وه خونوادته به میز مذاکره فروختن ،هیج افتخاری نداره تو
نه در پناه آخوند اسایش داری و نه جای داری منه بغل آخوند ،وه دولتای شرقی و غربی دشمن ایرونن اما زه دست ایما درامونی .وه باور بکون که بعد
زه مردنت یه سگ ایرونی هم سر مزارت نی مزنه.
سربلند بو ایرون
زه طرف »انجمن پادشاهی ایرون«
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