خدمت سلمان بن عبدالعزیز آل سعود ،پادشاه عربستان،
امروز در جریان مبارزات دامنه دار ایرانیان بر علیه رژیم اسلمی در شهر های خرمشهر و آبادان
گزارش شده است که افراد وابسته به »سازمان مجاهدین خلق« از سوی ارکانهایی که به دولت
شما نسبت داده شده است و بعضی محافل غیر مسئول آمریکایی ،مسلح شده اند و در روند
مبارزات ملی ایران دخالت میکنند.
عالی جناب ،هم آنگونه که میدانید »سازمان مجاهدین خلق« هم آن گروهی است که در عمر
 ۴۰ساله خود نخست در خدمت »اتحاد جماهیر شوروی« دست به کشتار ایرانی ها و
آمریکایی ها میزند ،سپس با پشتیبانی و دستور دولت صدام حسین به خاک ایران تجاوز کرده و
اقوام کرد و ایرانی را میکشد و اکنون پس از یک دهه خاموشی دوباره خدمات خود را در اختیار
دشمنان ایران قرار میدهد.
این گروه تنها گروهی است که به خاطر اقدامات ضد ملی اش ،مورد نفرت همه مردم ایران قرار دارد .رهبران این گروه همآنند آخوند های
حکومت در تهران به زنان عضو سازمان تجاوز میکنند و مورد سواستفاده جنسی قرار میدهند .اعضای ناراضی که قصد خروج از این فرقه را
دارند با شکنجه و تنبیه بدنی مجازات میشوند .علیه رهبران و اعضای برجسته این سازمان در کشورهای پیش رفته اروپایی روند قانونی و
قضایی در جریان است.
عالی جناب ،مبارزین ایرانی و در پیشاپیش آنها »انجمن پادشاهی ایران« پس از  ۳۸سال تحمل جنایات اسلمی و مبارزه پی گیر در
ایران ،امروز به پیروزی خود نزدیک میشود .آنها در شهرهای ایران اعتصابات و تظاهرات مسالمت آمیز را سازماندهی کرده و وحدت ملی را
در پیکار شبانه روزی خود آراسته اند.
»انجمن پادشاهی ایران« به نمایندگی از سوی همه میهن پرستان مبارز و جان بر کف ،به شما هشدار میدهد ،که اقدام »مسلح کردن
دشمنان ایران« در صورت ادامه به عنوان عملی خصمانه علیه دولت آینده ایران تلقی میشود.
این هشدار نیز شامل محافل غیر مسئول آمریکایی میشود که عقل خود را به دست چند جنایتکار مسلمان داده اند .و یاد آور میشویم که
چنین اقدامی با پیام نوروزی دانلد ترامپ ،رئیس جمهور ایالت متحده آمریکا در تضاد است.
عالی جناب ،مبارزین ایرانی دستور اکید دارند در صورت مشاهده دخالت خارجی فرد خاطی و یا تشکیلت خاطی را خلع سلحا کرده و از
صفوف مبارزین دور کنند .ایران و ایرانی نیازی به تسلیحات بیگانه ندارد زیرا خود سازنده جنگ افزار هستند و در چند ماه آینده ،پایان سال
جاری ،اختیار آن نیز در دست دولت موقت قرار خواهد گرفت.
پاینده ایران
از سوی انجمن پادشاهی ایران
جمشید شارمهد
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