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محمود صادقی
@mah_sadeghi

             نماینده مردم تهران در مجلس
شورای اس��می بااحترام به کاربران

بدیهی است اینجانب مسئولیتی
درقبال نظرهایی که اینجاابراز

می کنند ندارم.
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 محمود صادقی 
@mah_sadeghi

طبق اع��م بستگان یکی از بازداشت شدگان که در 
زندان فوت کرد، او طی چند تماس باخانواده اش 
اظهار داشته مسئو��ن او و دیگر بازداشتی  ها را 

مجبور به خوردن قرص هایی می کردند که حالشان 
را بد می کرده...
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ScarFace @scarface_ir · Jan 16
Replying to @mah_sadeghi

داعش وطنی دقیقا همینه ها  
داعش هم به گروگان ها قرص هایی می داد تو آنها کام�� مهیا برای تولید فیلم های �� 

بریدن بشوند 
تجربه سوریه تبدیل به عمل در کشور کردن
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Na.be.hejabe.ejbari @Ayatolah_PennyW · Jan 16
میگم داعش این غلطارو از کجا یاد گرفته....نگو از جمهوری لجنزار اس��می که باعث و بانی 

داعشه!
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ScarFace @scarface_ir · Jan 16
من علمشو ندارم کی داش تاسیس کرد فقط اینو می دونم اگر اعتراضات مسالمت امیز به 

کمک ایران ��کوب نمیشد داعش هم مجال جو��ن دادن پیداد نمی کرد 
تزریق مواد و شکنجه از منابع خودشون

چرا قربانیان داعش ھنگام ذبح شدن آرام و تسلیم ھستند؟
داراالفتای مصر بھ تازگی پژوھشی را منتشر کرده است کھ توضیح می دھد

چرا افرادی کھ داعش قصد " گردن زدن " آنان را دارد، ھنگام ذبح شدن آرام
اند و ھیچ واکنشی نشان نمی دھند.

yjc.ir
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کان الیور @rr1990rr1990rr · Jan 16 
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