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 !جی و بس، اطالعات سپاه  پاسداران نامه رس گشاده به رسان 

 

 
 . سد ی  شما به انجام م ردستانیشما و ز  ی   از آست اسالیم یرسکوب جمهور  استیس انیآقا

 :گفت  د ی. همانطور که نو د یرا به عهده گرفته ا یافکار  د یگذشته در مورد نو   یشما شکنجه و اعدام مثل روزها

 .دیگردیم شیبرا یتازه او هرروز دنبال گردن  د یدر دستتان گرفته ا طناب

 . د یهست  تها یجنا نیمسول تک تک ا و روحان   یسیی ر  ،یخامنه ا یآقا میمثل رسدمداران رژ  شما 

ن روز تمام  آ  یباش            د. فردا  فتادهیاس            توداد گر   وجود ندارد که با خا            م مردم از  ان  میرژ  چیه  د،یمراجعه کن  خی    به تار 

  ی اس  و و   د یبا  ن  قض  ا یها دادگاه  یجلو دس  ت داش  ته باش  ند ، از کوزک و   ر     دها یکه در ش  کنجه و اعدام نو   کس  ان  

 .نوواهند  ود دن  یکه بوا   ن  ها ن  قتلها و شکنجه ها و خاونتها یمردم باشند،  را

 مانند. یم شما در حافظه جامعه مدن   اتیتک جنا تک

ی  د یش    ا اتیجنا  نیا جامعه  هیعل  تیجنا  نها یا  د،یکنیم ا    انیو قص    ام نام گذار  که ش    ما در حال حاح  تنت عنوان رس 

ب دون    ویل-یب ا انه ا  رخورد ج د س               کو ر بع د از حکوم ت اس               الیم  میرژ   کی   یو ب ا دادگ اهه ا ن د یآ  ب ه حس                اب یم  رانیا

 .انجام خواهد شد -شکنجه و اعدام استعمال

 

 .دیبردار  ی دست از رسکوب مردم ايران به فرمان خامنه ا و د ییبه خود آ انیآقا
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