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Iran visat sitt sanna ansikte.
Det iranska folkets moBtånd har be_
rört många runtom i värden.
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Viktig art vera är art Mir Hossein
Mousavi och Karoubi själva varit del_
aKflga lnom regeringen. Många brott

mor mänskliga rärtigherer begicks
under Mousavis tid som premiärmi_
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vänliga krafternas sanna natur i
regeringen gör att de inte kan spela
med i detra uppror i längden.
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