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کالم روز

 8دی 88
تبریز باز هم پیشتازیاش را ثابت کرد
      آیتاهلل محسن مجتهدشبستری *       

 -1ب��ا توجه ب��ه واژه «فتنه» که
ق��رآن کریم با معان��ی متعددی
اعم از امتح��ان ،عذاب ،مصیبت،
بلی��ه و ...از آن ی��اد کرده اس��ت
و میفرمای��د« :آیا م��ردم گمان
میکنن��د آنها را به حال خویش رها میکنیم و آنان
هرگز«امتحان» نمیشوند»« ،بکشید «عذاب الهی»
را ای کفار و معصیتکاران به واس��طه عملهایی که
مرتکب ش��دهاید»« ،فتنه از قتل هم باالتر اس��ت»
و ...درمییابی��م فتنه در جمهوری اس�لامی ایران با
توجه به ای��ن معانی به طور متعدد رخ داده اس��ت
ام��ا در رابط��ه با جریان س��ال « 88فتن��ه» پس از
انتخابات ریاس��ت جمهوری با ادعای دروغین تقلب
در انتخابات ،از س��وی  2ت��ن از نامزدهای انتخاباتی
ک��ه رأی کمت��ری کس��ب ک��رده بودند ب��ه وقوع
پیوس��ت به گونهای که نصای��ح خردمندانه حضرت
آی��تاهلل العظمی خامن��های رهبر بزرگ��وار انقالب
اسالمی ،توصیههای دلسوزان و عالقهمندان به انقالب
و نظام و حتی دعوت ولیفقیه از مسؤوالن ستادهای
آن کاندیداها در راستای مرتفع شدن این جریان نیز
موثر واقع نشد و عناد برخی سران فتنه و نقشههای
شوم دشمنان خارجی با دعوت از مردم به تظاهرات،
ایجاد التهاب و آشوب و 8 ...ماه در کشور ادامه یافت
و امنیت کشور و آرامش مردم را دچار اختالل کرد.
 -2در جریان فتنه  88بیش��ترین آشوبها ،ایجاد
ناامنیها و تظاهرات در روزهایی مانند  13آبان ،روز
قدس ،عاش��ورا و ...به وقوعپیوست تا جایی که در
روز ق��دس که ملت ایران در حمایت از فلس��طین
اقدام به راهپیمایی کردند ،عوامل فتنه با سر دادن
شعار «نه غزه ،نه لبنان» مخالفت خود را نسبت به
مقدسات اسالمی از جمله مساله مهم دینی قدس
ش��ریف که اشغال شده است ،نشاندادند تا اینکه
در روز عاش��ورا ای��ن عده مع��دود و ضدانقالب که
در میان مردم س��ادهلوح به تظاهرات میپرداختند
جس��ارت را از حد گذراندند و ب��ا وقاحت ،اقدام به
ش زدن پرچمهای عزای حضرت سیدالشهدا(ع)
آت 
کرده ،به سوی عزاداران حسینی سنگ پرت کردند،
عکسهای حضرت امام و رهبر انقالب را پاره کرده
و در برخی از تکایا و مساجد حتی قرآنها را آتش
زدند.
 -3پس از  2روز از این واقعه شوم و تاریک ،هشتم
دی ماه  ،88مردم غیور تبریز با ناراحتی بس��یار از
آنچه در تهران رخ داده بود ،در راستای نشان دادن
مخالفت خود با چنین رفتارهای بیش��رمانهای که
نس��بت به ارزشهای اس�لام و انقالب و عاشورای
حضرت اباعبداهللالحسین علیهالسالم روا داشته شده
بود ،دست به برگزاری راهپیمایی گستردهای زدند.
ادامه در صفحه 16

مهدی محمدی :پاس��خ این پرس��ش ک��ه علت واقعی
اعم��ال رژیمی از تحریمها علیه ایران که آمریکاییها
خود آن را س�نگینترین تحریمه�ای طول تاریخ
میخوانند ،واقعا چه بوده و این تحریمها در اصل چه
هدفی را تعقیب میکرده ،بس��یار پیچیده و در عین
حال بااهمیت اس��ت .آمریکاییها -و برخی گروههای
داخلی همفکر و همراه آنها -در این سالها ،کلیشهای
ساختهاند مبنی بر اینکه علت اصلی اعمال تحریمها،
سیاست هس��تهای ایران و نوع تعاملی است که ایران
در این باره با جامعه بینالمللی در پیش گرفته است.
خروجی این نوع نگاه به مس��اله هم این است که اگر
ایران فیالمثل در موضوع هستهای طور دیگری رفتار
میکرد ،تحریمها هم یا اصال اعمال نمیشد یا اینکه
حداقل قدرت و شدت فعلی را نداشت.
این نوش��ته که براساس یک مطالعه کتابخانهای
کم و بیش وسیع آماده شده ،استدالل خواهد کرد این
نوع نگاه به مساله کامال غیرواقعی و بلکه گمراهکننده
است .رژیم تحریمهای فعلی ایران ،ریشه در قطعنامه
 1929شورای امنیت دارد که  25خرداد ( 1389ژوئن
 )2010صادر ش��د .تم��ام تحریمهای یکجانبهای که
اکنون بهعنوان تحریمهای موثر علیه ایران از آنها یاد
میش��ود (تحریمهای انرژی و مالی) در واقع براساس
زیرس��اخت حقوقی که در این قطعنامه ایجاد ش��د،
اعمال شده است .اما این قطعنامه–چنانکه با جزئیات
نش��ان خواهیم داد -اساسا نه یک قطعنامه هستهای
است و نه با هدف واکنش نشان دادن به سیاستهای
هستهای ایران اعمال شده است .قطعنامه  1929که
دقیقا در سالگرد فتنه  88تصویب شد ،محصول تعامل
راهب��ردی آمریکا و متحدان��ش درباره نحوه کمک به
فتنه  88در ای��ران –که رو به افول نهاده بود -و یکی
از خروجیهای بازنگری استراتژیک آمریکا در سیاست
خود درباره ایران پس از فتنه  88اس��ت .زمستان 88
و بهار  89بحثهای مفصل و بسیار مهمی در آمریکا
صورت گرفت در این باره که آمریکا چگونه باید با توجه
به تحوالت داخلی ایران ،راهبرد خود را بازنویسی کند
تا در تغییر محاس�بات مردم و حاکمی�ت در ایران
موفق باشد .این بازنگری ،اگرچه در اصل یک فعالیت
بشدت پنهان درون دولت آمریکا بوده است اما کامال
محرمانه نمان��ده و در همان ای��ام بخشهای مهمی
از آن ب��ه محیط علنی و رس��انهای راه یافت .در واقع
تصمیم به اینکه اعمال تحریمهای فلجکننده اقتصادی
علیه ملت ایران ،بهترین راه حمایت از جنبش س��بز
و جلوگی��ری از میرای��ی آن در محی��ط داخلی ایران
اس��ت ،محصول مباحث و مذاکراتی بسیار بلنددامنه
در محیط سیاستگذاری استراتژیک دو حزبی آمریکا
ب��وده که تا امروز به هیچوجه مورد مطالعه دقیق قرار
نگرفته است .این در حالی است که اگر به ادبیاتی که
در آن مقطع از س��وی مقامهای رسمی ،تحلیلگران،
اندیش��کدهها و رسانههای آمریکایی در این باره تولید
شده مراجعه کنیم ،به س��رعت درخواهیم یافت این
ادبی��ات از این حیث ک��ه به ما بگوید ه��دف واقعی
اعمال تحریمها چه بوده و اساسا چه چیز آمریکاییها
را متقاع��د کرد تحریمهای خلع سلاحی را بدل به

تحریمهای اقتصادی فلجکننده کنند ،کامال شفاف
و صریح است .نه مقامهای دولتی آمریکا و نه رسانهها و
تحلیلگران حامی آنها ،در آن مقطع ،ابهامی در این باره
باقی نگذاشتهاند که هدف اصلی ،اثرگذاری بر محیط
داخلی ایران ،احیا و قدرتمندسازی فتنه سبز و نهایتا
محقق کردن اهداف کالن آمری��کا در ایران از طریق
این جنبش است.
این نوشته تالش خواهد کرد از خالل یک مطالعه
متمرکز بر جزئیات ،و مرور و دستهبندی کدهایی که
جملگی از منابع کامال آشکار و قابل استناد آمریکایی
و اروپایی استخراج شده ،نگاهی به پس پرده قطعنامه
 1929و تحریمهای یکجانبه اعمال ش��ده پس از آن
بیفکند و در این باره که فتنه  88چگونه گزینه تحریم
علی��ه ای��ران را احیا کرد و به س��مت خطرناکترین
صورتبندی ممکن از فش��ارهای اقتصادی سوق داد،
1
یک داوری مطمئن به دست دهد.
■■بهار 89؛ احساس خطر در واشنگتن
به��ار  89ب��ا اوج گرفتن بحثها درب��اره ضرورت
اعم��ال تحریمهای جدید علیه ایران در اروپا و آمریکا
آغاز میشود .نخس��تین جمالت مقامهای آمریکایی
وقتی مردم ایران از تعطیالت نوروزی بازمیگش��تند
چیزی در این حول و حوش بود که وقت تحریمهای
جدید فرارسیده است .چنانکه خواهیم گفت ،ماشین
بروکراتیک ،سیس��تم رسانهای و دس��تگاه اطالعاتی
آمریکا کامال آماده بودند اجرای یک سناریوی از پیش
آماده را درباره مرتبط نشان دادن دور جدید تحریمها
با برنامه هس��تهای ایران آغاز کنن��د .این بازی تقریبا
بالفاصله آغاز ش��د ولی شکل آن به گونهای بود که با
کمی دقت میشد فهمید بیش از آنکه خود حقیقت
داشته باشد ،تالشی برای پوشاندن یک حقیقت مهمتر
است .قبل از اینکه ببینیم چگونه در مدت زمانی بسیار
کوتاه مذاکرات مربوط به اعمال یکی از تندروانهترین
قطعنامههای تحریمی شورای امنیت به فرجام رسید،
خوب است به یاد بیاوریم بهار  89در حالی از راه رسید
که جریان فتنه در ایران تقریبا به طور کامل توان خود
را از دس��ت داده بود .ای��ن جریان در  22بهمن  88با
استفاده از اس��تراتژیای که «اسب تروا» نامیده شد،
س��عی کرد راهپیمایی انقالبی مردم را مصادره کرده
و با سوءاس��تفاده از فضای کارناوالی جشن  22بهمن،
بار دیگر عرض اندام کند .اما ش��وک ناشی از خیزش
مردم��ی  9دی به گونهای بود که این جریان در عمل
هیچ توفیقی به دست نیاورد و  22بهمن بدل به یکی
از پرشورترین تجمعات ضدفتنه در کشور شد .این امر
آنقدر برای طراحان استراتژی اسب تروا مایوسکننده
بود که به سرعت به جان یکدیگر افتادند و استراتژی
جریان خویش را «خر تروا» خواندند .تالش��ی بسیار
کمرمقت��ر و نومیدانهت��ر هم در روزه��ای منتهی به
چهارشنبه آخر سال  88انجام شد تا شاید در این روز
فرصتی برای جبران فضاحت استراتژی اسب تروا پیدا
شود .نتیجه بسیار فاجعهبارتر بود و شاید برای اولین
بار ،ش��هر تهران ،یک چهارشنبه آخر سال بسیار آرام
را تجربه کرد .این دو تست کامال ناموفق ،تقریبا همه
ناظران را متقاعد کرد جریان فتنه س��رمایه اجتماعی

خود را از دست داده و حتی آن دسته از آشوبگرانی که
به طور سازمانیافته سعی در رونق دادن به مردهریگ
فتنه داش��تند ،ت��وان خود را به طور کامل از دس��ت
دادهاند .داستان دقیقا از همین نقطه ،یعنی جایی آغاز
میش��ود که آمریکاییها به این ارزیابی میرسند که
«پتانس��یلهای داخلی» فتنه  88پایان یافته و فتنه
نیازمند تنفس مصنوعی از بیرون است .نخستینبار
روز  13فروردی��ن ،ب��اراک اوباما رئيسجمهور آمریکا
اعالم کرد خواس��تار آن اس��ت که شوراي  15عضوي
امنيت س��ازمان ملل در عرض چند هفته و نه چند
ماه قطعنامه تحريمهاي جديدی را عليه ايران به علت
برنامه هستهاياش تصويب کند 2.وی این سخنان را در
یک کنفرانس مطبوعاتی مشترک با نیکال سارکوزی
3
رئیسجمهور وقت فرانسه بیان کرد.
روز بع��د ،اوباما در گفتوگو با ش��بکه تلويزيوني
 CBSآمریکا گفت :همه مدارک نشان ميدهد تهران
در تالش براي دس��تيابي به توان تسليحات هستهاي
اس��ت .اوباما گفت :ايران با چنين تواناييای ميتواند
زندگي را در خاورميانه بيثبات کند و رقابت تسليحاتي
را در منطقه به راه اندازد .وي نتیجه گرفت« :من فکر
4
ميکنم ايده کنوني ادامه افزايش فشارهاست».
وضع ب��ه گونهای بود که ناظ��ران اینگونه ارزیابی
کردند که آمریکا آش�کارا  و به طرز غیرقابلفهمی،
«عجله» دارد 5.هي�لاري کلينتون ،وزير وقت خارجه
آمریکا هم پيشبيني کرد ش��وراي امنيت در زمينه
6
تحريمهاي جديد ايران به اجماع خواهد رسيد.
قبل از هم��ه اینها ،هاوارد برم��ن ،رئيس کميته
رواب��ط خارجي مجلس نمايندگان آمریکا ،یک هفته
پیشتر ،در سخنراني در صحن مجلس گفته بود :ما به
شديدترين تحريمها و در سريعترين زمان ممکن

نياز داريم 7.خیلی زود اروپاییها هم وارد صحنه شدند
و بهعنوان نمون��ه آنگال مرکل صدراعظم آلمان گفت
۸
روی قید زمانی زود برای اعمال تحریمها تاکید دارد.
پ��س از همه اینه��ا بود که ي��ک ديپلمات غربي
پيشبيني کرد نمايندگان  6قدرت جهاني که در حال
بررسي تحريمهای جدید هستند ،هفته آينده کار روي
9
تدوين یک قطعنامه را آغاز خواهند کرد.
■■آغاز بازی رسانهای
همچنانکه میتوان ح��دس زد ،در آغاز ،مقامها و
حتی رسانههای آمریکایی کامال مراقب بودند چیزی
درباره هدف واقعی این تحریمها گفته نشود .پروژه این
بود که تاکید شود ایران به دلیل شکست در مذاکرات
هستهای تحریم میشود و هیچ قصد و غرض دیگری
در کار نیست.
بر همین اس��اس ،در یک بازه زمانی بسیار کوتاه،
موجی از ادعاهای جدید درباره برنامه هستهای ایران
س��اخته و به فضای رس��انهای تزریق ش��د .ارائه یک
خالصه دستهبندی ش��ده از این ادعاها دشوار است،
ولی فهرست زیر حداقل موارد مهم را در بر میگیرد:
 -1در درجه نخست تاکید غربیها بر این بود که علت
عزیمت گروه  5+1به س��مت تحریمهای جدید ،عدم
پذیرش طرح انتقال اورانیوم به خارج از ایران با فرمولی
غیر از بیانیه تهران اس��ت .سه کشور آمریکا ،روسیه و

فرانس��ه (گروه وین) در تابس��تان سال  88طرحی به
ایران پیشنهاد کردند که براساس آن از ایران خواسته
میش��د تقریبا همه موجودی مواد هستهای  5درصد
خود را به خارج بفرستد و در ازای آن( ،یک سال بعد)
س��وخت  20درصد برای رآکتور اتمی تهران دریافت
کند .این پیشنهاد که پیشنهاد وین نامیده شد ،پس
از آن مطرح ش��د که ایران به آژانس بینالمللی انرژی
اتمی اطالع داد به دلیل اتمام س��وخت رآکتور تهران
که رادیوداروهای الزم برای حدود یک میلیون بیمار را
تولید میکند ،نیاز به خرید سوخت هستهای با غنای
 20درصد دارد .ایران عمدتا به این دلیل که میدانست
در صورت خروج اورانیوم از کشور هیچ تضمینی برای
بازگش��ت آن چه به شکل سوخت  20درصد و چه به
شکلی دیگر وجود ندارد ،این پیشنهاد را نپذیرفت و در
عوض در قالب یک توافق سهجانبه با برزیل و ترکیه،
فرمولی را پیش��نهاد کرد که طی آن مواد هس��تهای
از جانب ایران در ترکیه به امانت گذاش��ته شده و در
ازای آن سوخت الزم به ایران فروخته میشد .آمریکا
بیانیه تهران را رد و اعالم کرد ایران به دلیل نپذیرفتن
پیشنهاد وین مستحق تحریمهای جدید است .این در
حالی بود که همانطور که نامه افشا شده لوال داسیلوا،
رئیسجمهور وقت برزیل به اوباما نشان میدهد آنچه
در بیانیه تهران مورد موافقت ایران قرار گرفت فاصله
چندانی با درخواست آمریکا نداشت .رد بیانیه تهران از
سوی آمریکاییها –چنانکه توضیح خواهیم داد -دلیل
کامال روشنی است که ثابت میکند قطعنامه  1929به
دالیل غیرهستهای وضع شده واال اگر آمریکا به دنبال
توافق هستهای با ایران بود ،هیچ دلیلی برای رد بیانیه
تهران و در نتیجه اصرار بر اعمال تحریمها ،نداش��ت.
آمریکا بیانیه تهران را چنان با عجله رد کرد که تقریبا
همه ناظران دانستند برای آمریکا تحریم مهم بوده نه
مدیریت ذخایر مواد هستهای ایران.
ای��ن موض��وع چن��ان آزاردهنده ب��ود که حتی
رس��انههای غربی هم نتوانستند از کنار آن به سادگی
بگذرند .برخی منابع غربی گفتند واقعا باید پرس��ید
آمریکا به چه دلیل پیش��نهادی را که خود ارائه کرده
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رد میکند؟
روزنامه انگلیسی تایمز در توصیف یکی از بهانههای
آمریکا برای نپذیرفتن بیانیه تهران نوشت:
«مقامات آمریکايي و انگليسي میگویند ايران
ممکن اس�ت از اين فرصت براي ش�کاف انداختن
ميان حاميان تحريم که به س�ختي در يک جبهه
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گرد آمدهانداستفاده کند».

ای��ن جمله معنای بس��یار مهم��ی دارد و معنای
حقیقی آن این اس��ت که غربیها میگویند حاال که
به هدف اصلیشان که ایجاد اجماع برای تحریم ایران
است رسیدهاند ،دیگر برایشان مهم نیست که ایران با
پیشنهاد مبادله سوخت چه میکند؛ چرا که در واقع
هدف از طراحی کل این فرآیند و ارائه پیشنهاد وین به
تهران ،تحریم ایران با انگیزه حمایت از فتنه سبز بوده و
غربیها به هیچ وجه آنقدرها که ادعا میکنند از ذخیره
مواد هستهای در ایران نگران نیستند.
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سالهاس��ت مجموعهای از عوام��ل نزدیک به
البی اسرائیل در آمریکا میکوشند با ارتباطگیری
مستقیم با بخش��ی از رس��انههای ایرانی ،فرصت
تاثیرگذاری مستقیم بر اذهان عمومی را به صورت
پایدار حفظ کنند .از دهه  80تاکنون مدیریت این
سیس��تم بر عهده وزارت خارجه آمریکا بوده و در
این بین «رس��انههای زنجیرهای» در ایران همواره
نقش «پذیرن��ده منفعل» را اج��را کردهاند .تالش
برای انعکاس بیکم و کاس��ت «ش��عارهای غرب»
در داخل جامعه ایرانی با تبدیل ش��دن به تریبونی
متکثر ،منقاد و بینظر ،توأم با هزینهدهی حداکثری
و راضی شدن به مقام بیارزش «پناهندگی» بدون
مزایای بازنشستگی در کرسیهای «ایران هراسی»،
تصویری آشکار از  20سال «مزدوری خاموش» این
برادران و خواهران ناتنی آمریکا و اسرائیل در خاک
وطن بر جای گذاشته است.
ام��ا اخیرا مجموعه رس��انههای زنجی��رهای با
روشویی از البی چندمنظوره ایرانیان صهیونیست
در آمری��کا ،تالش میکنند قابلیتهای بیش��تری
از خ��ود بروز دهند .نزدیک ش��دن به عناصر البی
امنیتی نایاک که مدیران آن هر ساله توفیق حضور
در خصوصیترین هماندیش��ی صهیونیستها در
«کنفرانس هرتزلیا» را مییابند ،توأم با «سانس��ور
مواضع ایرانستیزانه» آنها در رسانههای زنجیرهای،
حقیقتا پروژهای خطرناک مینماید.
به طور مثال یک روزنام ه زنجیرهای تازهوارد در
شماره نخست خود با سانس��ور مواضع ضد ایرانی
«تریتا پارس��ی»  -مدیر نایاک -در مقاله منتش��ر
ش��ده در هافینگتون پس��ت ،با حذف بخشهایی
از مقاله که نویس��نده در آن برآورده نشدن اغراض
ض��د ایرانی آمریکا به دنبال تحریمها و بهدنبال آن
اجرا نش��دن خواس��تههای این کش��ور در ایران را
الزمه تغییر سیاست «تحریم» میداند؛ عمال موضع
وی نس��بت به ایران را پنهان س��اخته است .مدیر
تشکیالت امنیتی نایاک در بخشهای ترجمه نشده
مقاله خود میگوید« :سیاست به انزوا کشاندن ایران
توسط آمریکا [مشابهکوبا] در طول سالیان شدیدتر
ش��ده اس��ت اما آیتاهللها و جمهوری اسالمی به
صورت پایدار ،محکم س��رجای خود باقی ماندهاند.
به عنوان یک طرفدار اصالحات دموکراتیک و مدافع
حقوق بشر گواهی میدهم که تحریمها به تشدید
فضای امنیتی و محدود ش��دن فرصتهای اندک
تغییر منجر شده است .در صورتی که ما به صورت
بالقوه میتوانیم این دوره را تا دههها ادامه دهیم اما
دالیل کمی برای عملی شدن انتظار تسلیم شدن
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آیتاهللها وجود دارد».
ای��ن صدای مش��اور برگزی��ده بنیاد ب��رادران
فراماس��ون راکفلر اس��ت که به آمریکا پیش��نهاد
میده��د برای فت��ح دروازههای ایران و شکس��ت
دادن حاکمی��ت مردمی ایران ،به جای سیاس��ت
«دشمنی» ،آن روی تاس دیپلماسی آمریکا را نشان
دهد .در حقیقت تریتا پارس��ی «دشمن باهوش»
ایران اس��ت که به اوباما پیشنهاد میدهد در ظاهر
هم که ش��ده به منظور جلوگیری از مفتضح شدن
شکست سیاست به انزوا کشاندن ایران با تحریمهای
کماثر ،دستکش مخملی را بر دست چدنی بکشد.
اما در صدای منعکس شده در «برداشت آزاد»
رسانه جدیدالتاسیس زنجیرهایها ،تنها نوای «اجازه
دهید امیدوار باشیم» شنیده میشود.
عینا همین بازتاب غلط از درون جامعه آمریکا
در مقاالت منتشر شده به قلم «علی واعظ» نیز در
سایر رس��انههای زنجیرهای به چشم میخورد .او
ه��م از مرتبطان یکی از امنیتیترین عناصر نایاک
«رضا مرعشی» است که تصاویر پالوده خوری آنها
با رؤسای سابق موساد در اندیشکدههای آمریکایی
چون پاگواش ،وودرو ویلس��ون ،گ��روه بینالمللی
بحران ،بلفر و بروکینز فراوان منتشر شده است.
واعظ در یادداشت یک رسانه دولتی ،با دمیدن
در تز م��ورد عالق��ه اس��رائیلیها« -دوگانهنمایی
خاستگاه قدرت در آمریکا» -مینویسد« :آنچه وضع
تحریمهای همهجانبه بر ایران را در چند سال اخیر
ممکن ساخت ،بیش از آنکه محصول فعالیتهای
هس��تهای ایران بوده باشد ،ناشی از چهره منفیای
بود که از کشور در فضای بینالمللی طی چند سال
عملیات گسترده ایرانهراسی ترسیم شده بود .این
تصویر مخدوش ،ایران را کش��وری معرفی میکرد
که نیتی جز دستیابی به سالح هستهای ندارد ،در
مذاکره جدی نیست و با دنیا سر تقابل دارد .در یک
سال گذشته  2عامل این تصویر را دگرگون کرده؛
یکی جدیت ایران در مذاکرات هستهای و دیگری
پایبندیاش در عمل به تعهداتش ذیل برنامه اقدام
مشترک ژنو».
این به اصطالح کارش��ناس تربیت شده در گروه
بینالمللی بحران وابسته به تشکیالت جورج سوروس
صهیونیس��ت ،در ادامه با تعری��ف و تمجید از دولت
روحانی تاکید میکند ایران به همه قولهای خود به
غرب عمل ک��رده و تنها عدهای «بدخواه» در آمریکا
ادعاهایی مضحک علیه ایران را تکرار میکنند(!)
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