
t oseei r ani . i r
سياست2

چهار نفــر از اعضای دولت حســن 
روحانی، رئیس جمهور پیشــین ایران 
تفهیم اتهام شدند. رسانه ها دیروز خبر 
دادند، اســحاق جهانگیری، معاون اول 
رئیس جمهور؛ بیژن زنگنه، وزیر نفت؛ 
عباس آخوندی، وزیر راه و شهرسازی و 
محمد شریعتمداری، وزیر تعاون، کار و 
رفاه اجتماعی دولت روحانی به دادگاه 
فراخوانده شدند. به گزارش خبرآن الین، 
جلسه رسیدگی به آن چه پرونده تخلفات 
این چهار نفــر خوانده شــد، در دادگاه 
تخلفات اداری کارکنــان دولت برگزار 
شده اســت. به نوشــته این رسانه روند 
رسیدگی به این پرونده از چند ماه پیش 

آغاز شده است.
 اتهامات رسانه ای، دادگاهی شدند

آن چه به عنوان اتهــام این مقامات 
خوانده شــده اســت، کم وبیش همان 
مواردی است که رســانه های مخالف 
دولت حســن روحانی، این چهره ها را 
متهم به آن دانســته و بعضــا با اطالق 
عناوینی مثل »خیانت« به این اقدامات، 
خواستار دادگاهی شــدن این مقامات 
و البته شخص روحانی شــده بودند. ارز 
۴۲۰۰ تومانی برای جهانگیری، ماجرای 
قدیمی کرسنت و ضعف تولید و فروش 
نفت و گاز و عدم ســرمایه گذاری الزم 
در ایــن بخش ها و فســخ قراردادهای 
بین المللی در این زمینــه برای زنگنه، 
توسعه خط فقر و پول پاشی مدیران در 
شستا و سیاسی کاری ها در آن نهاد برای 
شریعتمداری و افزایش قیمت مسکن 
و عدم اتمــام پروژه مســکن مهر برای 
آخوندی بخشی از موضوعات و تخلفاتی 
است که در دادگاه تخلفات اداری کارکنان 
دولت به این چهار مسئول ارشد دولت 
حسن روحانی گوشزد شــده است که 
هیچ کدام داستان جدیدی نیستند؛ اما 
اتهامات جهانگیری و زنگنه در این میان 
قابل توجه و به تعبیری عجیب تر هستند.

اتهام دنباله دار دالر جهانگیری
ماجرای ارز ۴۲۰۰ تومانی در حالی به 
عنوان اتهام جهانگیری مطرح می شود که 
تا همین امروز نیز بحث ها درباره حذف و 
اضافه آن درباره کاال و خدمات مختلف 
ادامه دارد و چهره های مختلف در دولت 
و مجلس نظرات گوناگونــی درباره آن 
دارند. امــا طرحی که تا امــروز دولت و 
مجلس اصولگرا درباره آن مشغول کلنجار 
هستند، به عنوان اتهام جهانگیری مطرح 

شده است تا این سؤال پیش بیاید که آیا 
مقامات دولت فعلی نیز در آینده دور یا 
نزدیک برای همین ادامه سیاست باید در 

انتظار دادگاه باشند؟
 بحث یک طرفه کرسنت

 به قاضی رسید
ماجرای کرســنت که کم کم خود 
به سن رأی رســیده است، مدت هاست 
به خصوص در بزنگاه هــای انتخاباتی از 
سوی اصولگرایان به عنوان اتهامی علیه 
بیژن زنگنه مطرح می شــود. کرسنت 
به طور خالصه داستان قراردادی نفتی 
است که بیژن زنگنه بست و سعید جلیلی 
در دوران مسئولیتش در دولت محمود 
احمدی نژاد، فسخ کرد، اما خسارتی که 
از فســخ قرارداد به ایران تحمیل شد از 
ســوی جریان متبوع این دو مقام اتهام 
امضاکننده قرارداد قلمداد شــده است. 
این بحث البته در سال گذشته نیز مطرح 
شد و به صداوسیما هم رسید تا در واکنش 
زنگنه اعالم کند مایل است در برنامه ای 
زنده مســتقیم به پاسخگویی و تشریح 
ابعاد این پرونده بپردازد. اما بعد از مدت ها 
تکرار این اتهام و علی رغم ادعاهای اولیه 
در این باره، در نهایت اجازه حضور روی 

آنتن رسانه ملی به وزیر سابق نفت داده 
نشد تا اتهامات همچنان یک طرفه ادامه 
پیدا کنند و حاال باالخره همین بحث به 

دادگاه نیز رسیده است.
زنگنه، مقصر تحریم

اتهــام دیگــر زنگنــه از ماجرای 
کرسنت هم عجیب تر است. او در حالی 
در زمینه فــروش نفت و گاز و مســائل 
مشــابه متهم شده اســت که در عمده 
ســال های دولت دوازدهم، ایران هدف 
تحریم های گسترده آمریکا تحت کارزار 
معروف »فشار حداکثری« دونالد ترامپ، 

رئیس جمهور سابق آمریکا بوده است، 
تحریم هایی که اگر چه یک جانبه بودند، 
اما تبعیــت قریب به اتفــاق طرف های 
معامله ایران را به دنبال داشتند. در واقع، 
در آستانه یک سالگی دولت سیزدهم، 
هنوز ایران نتوانســته است طلب های 
خود را از کشورهایی مثل کره جنوبی و 

عراق پس بگیرد.
واکنش گویای سلیمی

اما شــاید یک علت کشــاندن پای 
مقامات دولت سابق به دادگاه را بتوان از 
صحبت های علیرضا سلیمی، نماینده 
خبرســاز و عضو هیأت رئیسه مجلس 
یافت. او در گفت وگویــی در این باره با 
خبرگزاری برنا، گفته اســت: »تورم و 
نقدینگی که دولــت یازدهم و دوازدهم 
به جان کشور انداخت مانند آتشی بود 
که به انبار اقتصاد ایران افتاد که خاموش 
کردن آن زمان می برد. ســوء مدیریت 
آنان قابل گذشت نیست و باید مسئوالن 
دولت سابق پاسخگو باشند.« سلیمی 
عالوه براین در موضوع عجیب دیگری 
نیز روحانی و تیمش را مقصر می خواند: 
»وقتی دولت ســابق به موقع واکســن 
وارد نکرد و فوتی هــای روزانه به باالی 

۷۰۹ نفر رسید و اصناف زیادی تعطیل و 
خیلی از مشاغل دچار مشکل اقتصادی و 
معیشتی شدند و حمایتی از آنان صورت 
نگرفت و بــه علم و آمــوزش و پژوهش 
کشورمان آسیب های جبران ناپذیری 
زدند چرا نباید مســببان آن دادگاهی 

شوند؟«
تقصیر، عطف به ماسبق

صرف نظر از این که در روند کشف و 
تولید و ورود واکسن کرونا به کشور چه 
عوامل و مقاماتی در داخل و خارج از ایران 
مؤثر بودند، حرف های سلیمی در واقع 
کارکرد سیاسی اتهامات به تیم روحانی 
را واضح می کند. دولت ســیزدهم چند 
هفته دیگر یک ساله می شود اما در قریب 
به اتفاق مسائل یا نتوانسته است بهبودی 
در شرایط ایجاد کند یا بحران و مشکلی به 
بحران ها و مشکالت اضافه کرده است. در 
چند هفته گذشته خط انداختن موضوع 
به گردن مقامات دولت گذشته از سوی 
دولت فعلی و حامیانش پی گرفته شده اما 
ظاهرا آن چنان که توقع اصولگرایان بوده 
مؤثر نیفتاده است. جریانی که در موقعیت 
کنونی سه قوه را در اختیار دارد، سال های 
ســال هر گونه مقصردانستن دیگران از 
ســوی مقامات دولت روحانی را، حتی 
اگر آن دیگران دولــت ترامپ در آمریکا 
بود، بهانه جویی و فرافکنی می خواندند و 
ویدئویی از شخص سیدابراهیم رئیسی 
نیز اخیرا دست به دست شده است که در 
فضای رقابت انتخاباتی با روحانی به طعنه 
در مقابل دوربین رســانه ها درخواست 
می کند مناظره ای بین روحانی و سلفش، 
محمود احمدی نژاد ترتیب داده شــود. 
حاال با رسیدن موضوع به دادگاه، جریان 
اصولگرا یــا به تعبیر برخــی اعضایش، 
جریان انقالبی به دنبال این خواهد بود 
که با اشاره به ورود دستگاه قضا به موضوع 
تأکید بیشــتری روی این داشته باشد 
که تقصیر مشــکالت بر گردن مقامات 

سابق است.
خلوتی رقیب و سکوت کناررفتگان

اما دو مسئله دیگر نیز در بی اثری این 
خط سیاسی به نظر مؤثر می رسند. جریان 
اصولگرا از پس دو انتخاباِت عمال بی رقیب 
بر اریکه قدرت نشسته اســت و پس از 
انتخابات نیز جریان جــدی که حضور 
سیاسی فعال داشته باشد و در مقابل این 
جریان قلمداد شود، عمال دیده نمی شود. 
از این رو مقایسه و تقابلی شکل نمی گیرد 
تا جدل های ایــن چنینی بتوانند در آن 
اکسیژن سیاسی کشور را مصرف کنند و 

بحث های مربوط به نقد دولت را خاموش. 
همین نبود رقیب هم هســت که باعث 
شده است چهره ها و گروه های مختلف 
در جریان اصولگرا به راحتی مشــغول 
نقدهای تند و تیز از دولت باشند. نکته 
قابل توجه دیگر که این تاکتیک را بی اثر 
کرده است، سکوت عمیق رئیس جمهور 
سابق و تیمش اســت. از شخص حسن 
روحانی تا چهره های برجسته دولتش 
مثل جهانگیری یا محمدجواد ظریف، 
وزیر خارجه او، علی رغم این بحث درباره 
مسائل مربوط به حوزه کاری و عملکرد 
آن ها گاهی داغ بوده است، نه در دفاع از 
عملکرد خود، نه در پاسخ به نقدهای اهالی 
دولت جدید و نه در انتقاد از تصمیمات 
جانشــینان خود اقدام به موضع گیری 
نکرده اند و در اندک مواردی، کســانی 
مثل روحانی و ظریف، برعکس از جهت 
توصیه به حمایت از تیم مذاکره کننده 
جدید در مذاکرات احیای برجام وین نیز 
وارد شده اند. این یعنی حمالت دولتی ها 
به اسالفشان پاتکی دریافت نمی کند تا 
تقابل حاصل، خبرســاز و جریان آفرین 
شود و شــاید به کار ایجاد وحدت بین 
اصولگرایان بیایــد. در میانه این دو نوع 
سکوت، یکی تحمیلی و دیگری انتخابی؛ 
فریادهای اطرافیان رئیســی بر سر تیم 
روحانی هیجانی برنمی انگیزد. تنها سؤال 
باقیمانده این است که آیا کشیدن ماجرا 
به دادگاه نیز افاقه نخواهد کرد؟ آیا چنان 
که اصولگرایــان امیدوارند، اتهام به تیم 
روحانی تبرئه آن هــا را به همراه خواهد 
داشت؟ یا از سوی دیگر، آیا مجبورشدن 
تیم روحانی به پاسخگویی سرکنگبینی 

خواهد شد که صفرا بیفزاید؟

جهانگیری، زنگنه، آخوندی و شریعتمداری تفهیم اتهام شدند 

دادگاه فکنی انقالبی!
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در چند هفته گذشته خط 
انداختن موضوع به گردن 

مقامات دولت گذشته 
ظاهرا آن چنان که توقع 

اصولگرایان بوده مؤثر 
نیفتاده است. جریانی که 

در موقعیت کنونی سه قوه 
را در اختیار دارد، سال های 

سال هر گونه مقصر دانستن 
دیگران از سوی مقامات 

دولت روحانی را، حتی اگر 
آن دیگران دولت ترامپ در 

آمریکا بود، بهانه جویی و 
فرافکنی می خواندند

فریادهای اطرافیان رئیسی 
بر سر تیم روحانی هیجانی 

برنمی انگیزد. تنها سؤال 
باقیمانده این است که آیا 

کشیدن ماجرا به دادگاه نیز 
افاقه نخواهد کرد؟ آیا چنان 

که اصولگرایان امیدوارند، 
اتهام به تیم روحانی تبرئه 

آن ها را به همراه خواهد 
داشت؟

طهمورث حسینی

 ممانعت از حضور خاتمی 
در جلسه افطاری جبهه اصالحات 
ســخنگوی جبهه اصالحات گفت: در ضیافت 
افطاری سه شــنبه  شــب جبهه اصالحات، آقای 
خاتمی هم در جلسه دعوت شده بودند که از حضور 

ایشان جلوگیری شد.
علی شــکوری راد در گفت وگو با ایلنــا درباره 
این نشست، یادآور شــد: قرار بود جبهه اصالحات 
برنامه ای همراه با جلسه و افطار با سایر اعضا داشته 
باشد؛ اما یکی از اعضای جبهه همه اعضا  از جمله آقای 
خاتمی را برای مراسم افطاری دعوت کرد که از حضور 
ایشان ممانعت به عمل آمد.همچنین شکوری راد در 
توئیتی، این محدودیت را »غیرقانونی« و اطالعات 

سپاه را عامل آن دانست.
    

احتمال بازگشت روابط 
دیپلماتیک میان ایران و عربستان 
سخنگوی وزارت امور خارجه عراق اعالم کرد که 
مذاکرات میان عربستان و ایران، ممکن است زمینه 
را برای بازگشت روابط دیپلماتیک بین دو کشور مهیا 
کند.به گزارش ایلنا به نقل از خبرگزاری رسمی عراق 
)واع(، احمد الصحاف، افزود: گفت وگوها همچنان 
ادامه دارد و در مسیر دستیابی به تفاهم های اساسی 

حرکت می کند.
    

آنتونی بلینکن:
 ایران می داند برای رفع تحریم 

سپاه چه باید بکند
 وزیر خارجه آمریکا گفــت: ایران می داند برای 
خروج سپاه پاســداران انقالب اسالمی از فهرست 
سازمان های تروریستی و تحریم های مربوط به آن 

چه باید بکند. 
به گزارش انتخاب،  آنتونی بلینکن که در کمیته 
روابط خارجی سنا به پرســش های سناتورهای 
آمریکایی درباره مذاکرات برای بازگشت به توافق 
برجام و برنامه هسته ای ایران پاسخ می داد، یادآور 
شد: حتی در صورت محقق شدن توافق، اگر ایران 
برای رفع تحریم، به اقداماتی متعهد شــود و بعد 
تعهد خود را نقض کند، اقدامات تنبیهی دوباره اجرا 
خواهند شــد. این مقام آمریکایی با انتقاد از دولت 
پیشین آمریکا و اشاره به موثر نبودن سیاست فشار 
حداکثری، مدعی شد: خروج از برجام باعث شده 
سرعت گریز هسته ای ایران به چند هفته کاهش 

پیدا کند.
    

 سفر هیأت عالیرتبه
 جنبش حماس به ایران

هیأت عالیرتبه جنبش حماس به ریاست خلیل 
الحیه، رئیس دفتر روابط عربی و اسالمی این جنبش 
دیروز وارد تهران شد.به گزارش ایلنا، اسامه حمدان 
از دیگر رهبران حماس و خالد قدومی نماینده این 

جنبش در ایران این هیأت را همراهی می کند.
هیأت حماس قرار است به مناسبت روز جهانی 
قدس در آخرین جمعه ماه مبارک رمضان شرکت 

کند و خلیل الحیه به ایراد سخنرانی بپردازد.
این هیأت همچنین قرار اســت دیدارهایی با 

مقامات جمهوری اسالمی ایران داشته باشد.
    

بهادری جهرمی:
تغییری در دستور کار دولت 

وجود ندارد
سخنگوی دولت گفت: استیضاحی در مجلس 
شورای اســالمی و تغییری در دســتور کار دولت 

نیست.
به گزارش ایلنا، علی بهادری جهرمی در حاشیه 
جلسه هیات درباره تغییرات در کابینه گفت: برخی 
نمایندگان به صــورت فردی مســائلی را مطرح 
می کنند، اما هیچ اســتیضاحی در صحن مجلس 
شورای اسالمی وجود ندارد. اما وقتی نماینده ای نظر 
شخصی خود را بیان می کند این شایعه دامن زده 
می شود که تغییری در حال انجام است اما دولت و 

مجلس تغییری در دستور کار ندارند.
وی تاکید کرد: البته نظارت بر عملکردها وجود 
دارد، اما تغییر اعضای کابینه شایعاتی است که در 

فضای مجازی و رسانه ها وجود دارد.
    

قالیباف خطاب به رئیس مجلس عراق:
مهمترین خواست ملت ایران 

زیارت است
ئیس مجلس شــورای اســالمی تأکید کرد: 
مهمترین خواســته ملت ایران بحــث زیارت به 
خصوص باز شــدن راه های زمینی در ایام اربعین 
اســت که از مجلس و دولت عراق این درخواست 
را داریم.به گزارش ایسنا، محمدباقر قالیباف پس 
از در دیدار با محمد الحلبوسی رئیس مجلس عراق 
با حضور در جمع خبرنگاران اظهار کرد: آرزو داریم 

همیشه ایران قوی و عراق قوی کنار هم باشند.

روی موج کوتاه

خبر

در دیدار ارتشــبد »وی فنگ هه«، وزیر دفاع جمهوری خلق 
چین با امیر سرتیپ آشتیانی، وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح 
جمهوری اسالمی ایران در خصوص مقابله با پروژه دشمن  سازی 

توسط آمریکا بحث و تبادل نظر شد. 
به گزارش ایسنا، امیر سرتیپ آشــتیانی در دیدار با ارتشبد 
»وی فنگ هه« همتای چینی خود با اشاره به سیاست جمهوری 
اسالمی ایران برای توسعه روابط با کشورهای همسایه و آسیایی، 
همکاری میان دو کشور در ابعاد مختلف را مهم، راهبردی و متاثر 
از ارتباطات تاریخی، تمدنی و نیز رویکرد های مشترک نسبت به 
تحوالت بین المللی عنوان کرد. وزیر دفاع کشورمان در این دیدار 

با مرور تحوالت منطقه ای و بین المللی، ضمن ابراز نگرانی از روند 
رو به تزاید بحران های امنیتی در جهان، ریشه بسیاری از آن ها را در 
سیاست های توسعه جویانه و برتری طلبانه غرب و سوء استفاده از 
خألهای امنیتی در جهان دانست و بر ضرورت مقابله با روند سلطه 
جویی آمریکا در جهان از طریق تقویت چندجانبه گرایی تاکید 
و افزود: درسایه تعامل و همکاری میان کشورهای مستقلی که 
مخالف روند یکجانبه گرایی در جهان هستند، می توان با چالش ها 
و تهدیدات مشترک امنیتی مقابله کرد.وی با اشاره به پروژه دشمن 
سازی توسط نظام سلطه و آمریکا و بهانه برای حضور نا به جای  خود 
در مناطق مختلف جهان  تصریح کرد:  تجربه تاریخی ثابت کرده 

است در هر منطقه از جهان که آمریکا حضور نظامی داشته است 
نه تنها باعث ثبات و امنیت نشده بلکه موجی از ناامنی، بی ثباتی، 
اختالفات، بدبینی، جنگ و ویرانی و آوارگی در جهان را ایجاد کرده 
است.ارتشــبد »وی فنگ هه« وزیر دفاع چین نیز در این دیدار 
ضمن ابراز خرسندی از سفر به تهران، با اشاره به سابقه تاریخی 
روابط دو ملت ایران و چین بر اراده رهبران دو کشور بر گسترش 
روابط در همه زمینه ها تأکید و هدف از سفر خود به تهران را افزایش 
سطح همکاری های راهبردی دفاعی میان دو کشور بر شمرد.وزیر 
دفاع چین ریشه بسیاری از جنگ ها و ناامنی های جهان را ناشی 
از اقدامات سلطه جویانه و یکجانبه گرایانه آمریکا دانست و گفت: 

همکاری نیروهای مسلح جمهوری اسالمی ایران و چین نقش 
بسزایی در خنثی سازی این اقدامات و مبارزه با تروریسم خواهد 
داشت.   در این دیدار طرفین با انتقاد از اقدامات یکجانبه گرایانه 
آمریکا که باعث گسترش نا امنی و بی ثباتی در جهان شده است با 
بررسی راهکارهای تقویت و تعمیق همکاری های دفاعی و نظامی 
دو کشور، توســعه همکاری های دو جانبه را عامل موثری برای 

تحکیم ثبات و امنیت منطقه ای و جهانی ارزیابی کردند.

در دیدار وزرای دفاع دو کشور مطرح شد

همکاری ارتش های ایران و چین برای مقابله با آمریکا 

جمعی از اعضای جمهوری خواه کنگره 
آمریکا در نامه ای که به کاخ سفید فرستاده 
شده است، تاکید کردند که از »دیپلماسی 
محرمانه« دولت بایدن با ایران و امتناع از 
اطالع رسانی به مردم آمریکا درخصوص 
امتیازاتی که به تهران به عنوان بخشــی 
از توافق هســته ای اعطا می شود، خسته 

شده اند.
به گزارش ایســنا این قانونگذاران از 

کمیته روابط خارجی و نیروهای مسلح مجلس نمایندگان 
آمریکا در نامه خود مدعی شده اند: با وجود عدم قطعیت در 
رابطه با وضعیت مذاکرات، مردم آمریکا حق دارند بدانند که 
دیپلمات هایشان در وین با چه چیزهایی موافقت کرده اند، 
دولت شما در حال بررسی چه جایگزین هایی است و چگونه 
می خواهید به طیف وسیع تری از تهدیدات ایران، شامل 
تهدیدات فزاینده برنامه های خطرناک موشکی و پهپادی 

و به عالوه گروگان  گرفتــن آمریکایی ها 
رسیدگی کنید.

این جمهوری خواهان کنگره در نامه 
خود ضمــن تکرار ادعاهــای خصمانه و 
ساختگی مقامات آمریکایی علیه کشورمان 
آورده انــد: محرمانه بــودن مذاکرات و 
درخواست ایران برای میلیاردها دالر که با 
کاهش تحریم ها حاصل می شود، غیرقابل 
قبول است و نشان می دهد که دولت بایدن 
در آستانه پذیرش توافقی قرار دارد که ضعیف تر از توافق 
۲۰۱۵ است.در ادامه این قانونگذاران  مدعی شده اند که 
دولت بایدن اجرای تحریم های آمریکا علیه صادرات نفت 
ایران را کاهش داده است که میلیاردها دالر درآمد را برای 
ایران پیش از انجام توافق به ارمغان می آورد. به عنوان مثال، 
چین از زمان روی کار آمدن جو بایدن، ۲۲ میلیارد دالر نفت 

خام تحت تحریم را از ایران خریداری کرده است.

فعال سیاســی اصالح طلب معتقد 
است که اوضاع از دست دولت خارج شده 
تا حدی که صدای طرفــداران ابراهیم 

دولت رئیسی هم درآمده است.
علی صوفی فعال سیاسی اصالح طلب 
در گفت وگو با ایلنا گفت: مهم ترین مالک 
بررســی کابینه دولت، شــاخص های 
اقتصادی اســت که وضع خوبی ندارد. 
حتی رهبری در صحبت های اخیرشان 

اعالم کردند که شاخص های اقتصادی خوب نیست. اما 
بعضی از طرفداران دولت، این بد بودن را حاصل عملکرد 

بد دولت گذشته می دانند.
صوفی تصریح کرد: شعار دولت در زمان انتخابات این 
بود که می توان این مشکالت را خیلی زود برطرف کرد و 
شاخص ها بعد از تحویل دولت مثبت می شود. زمانی که 
دولت جدید مستقر شد، در درجه اول انتظار داشتیم این 

گرانی ها متوقف و شــاخص ها به سمت 
مثبت حرکــت کند اما اینگونه نشــد و 
صدای طرفــداران آقای رئیســی که به 
ایشان رای داده بودند، در فضای مجازی 
درآمد و اعالم کردند که ما انتظار دیگری 

از شما داشتیم.
وی افزود: این مسیر به شکلی پیش 
رفت که کنترل اوضاع از دســت دولت 
خارج و هنوز هم دولت نتوانسته بر اوضاع 
مسلط شود. به هر ترتیب، دولت زمانی که سوار بر اسب 
چموش تورم می شود آن را کنترل کرده و سرعت آن را 
کم می کند. اما دولت فعلی اصال سوار بر این اسب نشد. 
حاال این اسب چموش رمیده، همچنان می تازد. امروز 
کنترل اوضاع از دست دولت خارج شده و دولت نتوانسته 
بر اوضاع مسلط شــود و این موضوعی بی سابقه و کامال 

نگران کننده است.

نامه جمهوری خواهان کنگره به بایدن:

دیپلماسی محرمانه با ایران را پایان دهید
فعال سیاسی اصالح طلب: 

صدای طرفداران رئیسی هم درآمده است


