سالى كه نكوست از بهارش پيداست !
بررسي گوشه اى از سياستهاى جمهورى اسالمي در سال  ١٣٩٣نشان ميدهد كه در بر همان پاشنه اى ميچرخد كه ٣٦
سال پيش شروع به چرخيدن كرده است و رژيم قصد حل هيچگونه تغييرى در سياستهاى خود را ندارد .رژيم توتاليترى كه از
همان روزهاى اول انقالب ،تفكرات و تراوشات فكرى اش را با فتوي هاى خميني آغاز كرده بود .بستن روزنامه آيندگان اينطور
شكل گرفت كه " من آيندگان را نمي خوانم " و این گونه برخورد به سنت تبدیل شد! يعنى شما هم مثل باشيد  ،نخوانيد و
بعد اين روزنامه را هرگز نخواندند و هرچه زودتر آنرا بستند ! اين فتوا مقدمه اى بود براى بستن ساير روزنامه ها و
زمينه اى شد براى سركوب و بستن سازمانها و گروه هاي سياسي  ،اين خواست خمينى نه از روي اتفاق
كه اتفاقن از روى تفكرات و برنامه اى بود كه در ذهن آخوندهايى مثل خميني و رفسنجانى و خامنه اى و
بهشتي و اردبيلى نقش داشت  .همانطور كه رفسنجانى در سال  ٥٤بعد از توبه و ندامتنامه نوشتنش در زندان به
زندانيان چپ و مجاهدين و  ...گفته بود كه اگر ما قدرت را بگيريم تمامي شما را پاى ديوار ميگذاريم و بعد ها همين اتفاق هم
افتاد [ ]١سياست سركوب و ترور از همين تفكرات پليد در ايران شكل گرفت و بعداز مرگ خميني هم رفسنجانى بود كه
خامنه اى را به عنوان رهبر اعالم كرد ،کمتر از سه سال بعد از آغاز رهبری خامنه ای  ،مقدمات انتخابات مجلس چهارم در
حال فراهم شدن بود که با هدایت مشترک خامنه ای  -رفسنجانی  ،فشارها بر نيروهای منتقد که به اصل نظام اعتقاد
داشتند افزایش یافت  .در آن زمان  ،هاشمی رفسنجانی توانسته بود روابط سرد ایران با بسياری از کشورهای منطقه را
بهبود بخشد و رفتار قدرت های بزرگ جهانی با دولت رفسنجانی هم آميخته ای از اميد و احتياط بود .در چنان شرایطی،
دوگانه رفسنجانی  -خامنه ای بدون نگرانی خاص از فشارهای خارجی  ،صدها نفر از معتقدان به نظام که منتقد به وضع
موجود بودند را از شرکت در انتخابات محروم کردند که چهل و یک نفر از آنها در همان زمان ،نماینده مجلس بودند .پيش از آن
نيز با فشار وزارت اطالعات دولت رفسنجانی  ،تعدادی از نمایندگان سرشناس مجلس تحت فشارهای زیاد قرار داشتند .از
جمله رؤسای کميسيون های دفاع و اقتصادی مجلس هنگام حضور در فرودگاه برای انجام سفر مأموریتی ،از حکم ممنوع
الخروج بودن خویش آگاهی یافتند! بالفاصله پس از پایان دوره فعاليت مجلس سوم هم ابراهيم اصغر زاده و علی صالح آبادی
که از پيشاهنگان انتقاد از دولت رفسنجانی بودند دستگير و تحت فشارهای زیاد قرار گرفتند ]٢[.و بعد از سركوب داخلي به
ترورهاى خارج كشور روي مياورند كه ترور رستوان ميكونوس در برلين دست تمامى سران رژيم را در این ترور باز ميكند و باز
روابط اروپا و ايران به تيرگى مي انجامد حال با گذشت سالها از آن ماجرا و دور و نزديك شدن اروپا با رژيم  ،تروريست پرور
ايران آمريكا خود را آماده تر از اروپا مي داند تا تيرگى روابط را بشكند  .پس از سالها قطع رابطه رسمى ايران و آمريكا اين بار
" ،اوباما " قصد دارد اين طلسم سردى روابط را در كاخ سفيد با كمك وزارت خارجه اش بشكند ولي جمهوريخواهان ميخواهند
واترگيت ديگرى در آمريكا بوجود آورند و از هم اكنون اوباما را زير ضرب خود با دوربين ها تحت كنترل دارند [ ]٣مهمترين مسئله
بحث ساختن بمب اتمي است .آيا رژيم تن به متوقف كردن غني سازي خواهد داد؟ به نظر نگارنده با وجود نمودهایی که
وجود دارد ،انتظار چنين چيزى از آخوندها نمي رود و سخنرانی نخست وزیر اسرائيل مزید بر علت شده است.
ازماه نوامبر گذشته که جمهوری خواهان درهر دو مجلس نمایندگان و سنا به اکثریت دست یافتند ،قابل پيش
بينی بود که درگيری هایی بين کاخ سفيد و کنگره امریکا رخ خواهد داد و باراک اوباما را ناگزیر خواهد کرد که
بهای انفعال و تعلل های  6سال گذشته خود را بپردازد .این امر چند هفته پيش با دعوت ریيس مجلس
نمایندگان امریکا از بنيامين نتانياهو برای ایراد سخنرانی در نشست کنگره آغاز شد و به رغم مخالفت کاخ
سفيد و شخص باراک اوباما با این دعوت ،نتانياهو هفته گذشته روز سه شنبه  3مارس در کنگره امریکا
حاضرشد و درميان استقبال و تشویق های مکرر نمایندگان دو مجلس به سخنرانی پرداخت و صریحا به دولت
اوباما درمورد "توافق بد" با حکومت جمهوری اسالمی درمورد مساله هسته ای هشدار داد.
هنوز درد این ضربه سنگين تسکين نيافته بود که دوشنبه این هفته 9 ،مارس 47 ،سناتور جمهوری خواه – از
مجموع اکثریت  53تنی جمهوری خواهان در سنا – با نوشتن نامه ای سرگشاده به مقامات جمهوری اسالمی،
ضربه سنگين دیگری به ته مانده اعتبار و حيثيت باراک اوباما واردکردند.
با این ضربه حزب جمهور خواه ثابت کرد که در مخالفت خود با سياست خارجی باراک اوباما – به ویژه درمورد
پرونده هسته ای جمهوری اسالمی – مصمم و پابرجاست و تمهيدات دیگری نيز در چنته دارد .به گزارش
خبرگزاری حکومتی "ایسنا" به نقل از خبرگزاری امریکایی "بلومبرگ" درتاریخ دوشنبه  9مارس 47« :تن از
سناتورهای جمهوری خواه امریکایی درنامه ای سرگشاده به مقامات ایران هشدار دادند که هرگونه توافق
هسته ای ميان امریکا و ایران تنها تا پایان دوره ریاست جمهوری باراک اوباما دوام خواهد داشت» .در بخشی از
این نامه آمده است« :با توجه به مذاکرات هسته ای تيم مذاکره کننده ایران با دولت امریکا ،به نظر می رسد
مقامات ایرانی با سيستم قانونی امریکا به درستی آشنا نيستند .هرگونه توافقی درصورت عدم تأیيد کنگره
عملی نخواهد شد و تنها درکاخ سفيد باقی خواهد ماند ...ریيس جمهوری بعدی به راحتی می تواند این توافق
را به طور کلی لغو کند و کنگره نيز می تواند مفاد این توافق را درزمان دلخواه تغييردهد» .اين عدم آشنايي با
قانون آمريكا در سخنرانى خامنه اى هم بوضوع خود را نشان داد كه از سياست فقط " سين "سركوبش را
گرفته است و بقيه سياست خارجى اش را هم باحقه و شعار هاى سياسي پيش ميبرد  ،حال بايد ديد اين
تنشهاى سياسي چندين ساله چگونه پيش ميرود؟
سياست خارجى و نزدیکی اوباما با مالها:
سال  ١٣٩٣يكي از سالهاى مهم در سياست خارجى رژيم ايران و آمريكا بود ،بخاطر اينكه ،آمريكا با سياستهاى مماشات
گرانه خود خالصه توانست غنى سازى اورانيوم رژيم را موقتاً مهار كند و با آنها سر ميز مذاكره بنشيند ولي سياستهاى رژيم
در مورد مسائل اتمى همان سياستهاى وقت خرى و موش وگربه بازى گذشته بوده و هست با اين سياست مماشاتى كه
غربيها در پيش گرفته اند رژيم توانست ازموقعيت پيش آمده مجددا سوءاستفاده كرده بارديگر به بهانه مبارزه با گروه اسالمى
" داعش " بطور علنى نيروهاى خود را درعراق سازماندهى مجدد كند  .در واقع آمريكايى ها با بيرون كشيدن نيروهاى خود از
عراق و افغانستان ،منطقه ،خصوصا عراق را كامال در اختيار ج اسالمى قرار دادند و ورود داعش به عراق و سوريه  ،بهانه
اى براى دخالت در عراق شد  ،همانطور كه در بدو ورود آمريكا به عراق در سال  ٢٠٠٣دخالتهاى رژيم را شوخى گرفته
بودند و شاید هم امتيازی داده بودند  .اين بارهم براى پيش بردن سياستهاى خود با ايران ،جنگهاى حيدرى ونعمتى در عراق
با اتوريته رژيم شروع شده است بطوريكه حاال آمريكا هم معناي نعمتى بودن جنگ را بهتر مي فهمد  ،جنگى را كه
خمينى از ابتداء به آن اعتراف كرده بود  .همين جا باید گفت رژيم  ٣٦سال است كه سياستهاى خارجي خود را با جنگ
پيش برده و ميبرد بطوري كه در حال حاضر درچندين جبهه مشغول جنگ است  ،در عراق با سپاه بدر در لبنان با حزب هللا در
افغانستان و سوريه و در يمن و حتا بحرين و ...اخيرن علي يونسي دستيار رييس جمهورى در امور اديان پرده را كنار زده و
واضح روشن گفته است عراق حوزه نفوذى و پايتخت ( تروريستي ) ما است كه با اين حرفش صداي خيليها را در آورد و تضاد
گرگها را تشدید کرد حال قصد محاكمه اش را دارند!

آمريكايي ها با اينكه ميدانند كه رژيم ج اسالمى بانکدار تروریسم است و تا كجا در زمينه هاى ترور و خرابكارى
در سراسر دنيا کار کرده و فعال هستند با اين وجود تالش ميكنند با همين رژيم تروريست پرور رابطه سياسى
برقرار كنند بطوريكه در طول سالهاي اخير جلسات زيادي براى مهار اتم و غني سازي اورانيوم با برگزار كرده
اند ولي هنوز اندر خم يك كوچه اند و ماراتون اتمي هنوز به پايان كارخود نرسيده است و پيش بيني ها ،هيچ
اميدي را در چشم انداز نمي دارد.
اوباما به آينده اين مذاكرات دل خوش است تا جايي كه قصد آن دارد تا كنگره را به خاطر به نتيجه رسيدن دور
بزند ولى جمهوريخواهان به او ميگويند جمهورى اسالمى از داعشي ها خطرناكترند[ ]٤و نزديك شدن
(اوباما) با رژيم را خطرناك ميدانند بخاطر همين با نامه اى كه به رژيم داده اند آب پاكى روي دست خامنه اى و
اوباما ريختند  .سياستى كه اوباما در پيش گرفته است كامال ناپايدار است و اين سياست در آمريكا ادامه
نخواهد يافت و اعتبارى براى آينده دو كشور نخواهد داشت ولى اوباما هر طورى كه شده مي خواهد اين
سياست غلط ( خارجى ) را به پيش ببرد تا به نتيجه اي برسد در واقع اوباما به نام وافتخار خود در
تاريخ بيشتر فكر ميكند تا آينده سياست خارجي دو كشور ! بايد گفت برخالف خواست اوباما در مورد
ايران كه گفته بودند ما ميخواهيم اشتباهات گذشته را جبران كنيم ( كودتا بر عليه مصدق ) ولى تاريخ دوباره
تكرار شد و آمريكا (اوباما) با كودتاچيان ايران  ،كمال همكارى را انجام دادند ( )١٣٨٨اوباما در اوج سركوب و
كشتار كودتا چيان در ايران يعنى زماني كه "ندا آقاسلطان "و ده ها نفر ديگر خونشان بر كف خيابانهاى ايران
ريخته شد و خامنه اى دستور كشتار را در نماز جمعه بيست و نهم خرداد  ٨٨صادر ميكرد به خامنه اى نامه
ميداد و از روابط سياسي دوكشور براى او مي نوشت و امروز همان تالش ها براى روابط سياسي اقتصادى
ادامه دارد  .امروز اوباما دست در دست خامنه اى شريك در تمامى جناياتى است كه در ايران صورت گرفته
و ميگيرد او بايد فردا جوابگوى اين سياست و مماشات خود باشد بايد نگاهى به سياستهاى اتخاذ شده خود
داشته باشد تا جلوى ضرر را از هر كجا كه هست بگيرد  .بايد اطمينان داشته باشد كه با واليت فقيه در
جمهورى اسالمى در هيچ زمينه اى به نتيجه نخواهد رسيد و اين موضوع را بار ديگر تاريخ ثابت خواهد كرد.
نگاهی گذرا به روزنامه های آمریکایی این گفته را ثابت ميکند.
بازيهاى سياسى رژيم ادامه مي يابد:
گزارش تامل برانگيز آسوشيتدپرس از دور تازه مذاکرات نشان ميدهد كه قدم زدنهاى " كرى" و ظريف هم كارى
از پيش نبرده و حقه و كلك هاى رژيم همچنان نقش اول را بازي ميكند و اين را از اختالفهاى تازه بهتر مي توان
فهميد.
اختالفات تازهای در مذاکرات ظاهر شده/طرفين به دنبال تفاهمی شفاهی هستند
خبرگزاری آسوشيتدپرس در گزارشی به نقل از منابع دیپلماتيک مدعی بروز اختالفات تازه در مذاکرات هستهای
شده و نوشته است طرفين به دليل ناتوانی در رسيدن به یک توافق مشخص ،به دنبال یک تفاهم شفاهی
مبهم تا پایان ماه مارس هستند.
به گزارش فارس ،خبرگزاری آسوشيتدپرس بامداد دوشنبه در گزارش تازه خود در مورد مذاکرات هستهای،
آورده است« :جان کری در حالی برای انجام چند روز مذاکرات با محمد جواد ظریف وارد سوئيس شده که
هيچکس قولی در مورد گشایش در مذاکرات نداده است .یک دیپلمات میگوید در آخرین دور از مذاکرات،
اختالفات تازهای ظاهر شده است».
به ادعای آسوشيتدپرس ،یک دیپلمات میگوید درخواست رژیم ایران برای حفظ «چند صد سانتریفيوژ» در
سایت فردو ،یکی از مواردی است مورد اختالف دو طرف است.
این گزارش با بيان اینکه چهار ماه قبل زمانی که طرفين مذاکرات را تمدید میکردند ،اميدوار بودند به توافقی بر
سر اصول دست یابند ،نوشته است« :اما دو دیپلمات در آستانه مذاکرات این هفته در شهر لوزان سوئيس
گفتند که ادامه اختالفات در ميز مذاکرات ،شانس رسيدن به این توافق اصولی را کمرنگ کرده است.
به گفته این منبع ،به احتمال زیاد طرفين به جای این توافق ،به یک بيانيه شفاهی مبهم که تنها در آن اعالم
میشود پيشرفت کافی برای ادامه مذاکرات صورت گرفته ،بسنده خواهند کرد».
روزنامه نيویورک تایمز پيش تر به نقل از یکی از مشاوران وزیر خارجه آمریکا که نخواست نامش برده شود
نوشت که احتمال شکست مذاکرات خيلی بيشتر از امکان موفقيت آن است.
حذف مخالفان سياست كهنه داخلی :
سال  ١٣٩٣در سياست هاى داخلى براى حاكمان ج اسالمى برد  ،برد نبود ولى مثل هميشه در حذف مخالفان
و ميانه روهايي همچون رفسنجانى و خاتمي موفق بوده اند  ،در واقع هر زمان كه سياست هاى خارجى با
مماشات بيشترى مواجه بوده است  ،سركوب هاى داخلى و بگيرو ببندها هم بيشتر ميشود با تمامى
مخالفاني كه در داخل هستند از روزنامه نگاران تا نماينده مجلس بر خورد شدید ميشود گزارشات احمد شهيد
نماینده سازمان عفو بين الملل و جلوگيری از ورودش به ایران خود گویای سرکوبی است که ادامه دارد .اسيد
پاشي به دختران در اصفهان و تهران از ديگر جناياتى بود كه در سال انجام گرفت  .رژيم چنان وضعيت را بى
ثبات ميداند كه خاتمي رييس جمهور اصالح طلبش را ممنوع التصوير مي كند  ،حمله به علي مطهرى نماينده
مجلس و وكيل او در شيراز نمونه ديگرى از وحشي گري اخير اوباشان رژيم است كه نشان از وحشت خامنه
اى و اوباشانش از وضعيت نا آرام داخل ايران است  .در همين رابطه بيمارى خامنه اى و آينده نامعلوم رژيم
پس از مرگ او ست .انتخابات اخير مجلس خبرگان برگ ديگرى را در تاریخ ایران و ادامه ديكتاتورى خامنه اى
رقم زد و نشان داد كه حناي رفسنجانى و خانواده اش ديگر رنگى ندارد و خامنه اى هم ديگر تحمل او را به
هيچ وجه ندارد  .رفسنجاني در انتخابات اخير خبرگان نشان داد كه بال و پرش را ريخته تا جاييكه محمد يزدي از
دايناسورهاى حوزه علميه قم كه زمانى زير دست او بوده با چشمك و چراغهاى خامنه اى بر او پيروز مي شود
و اين سنگر را هم از او ميگيرند  .رفسنجانى كه خودباعث قدرت گرفتن خامنه اى شده است چنان ضعيف عمل
كرده است كه حتا ،نمي تواند از اعضاى خانواده خود دفاع كند و هر كارى ،رژيم خواسته با آنها كرده است ،
محاكمه مهدي هاشمى فرزند او در روزهاي آخر سال تو دهانى ديگرى بود كه قوه قضاييه به رفسنجاني وارد
كرد .باید گفت رفسنجانی که خود سهم بسزایی در این سرکوبها و اختناق و حاکميت مطلق والیت فقيه
داشته است از قربانيهای شرایط کنونی است  .با شدت سرکوبی که در ایران وجوددارد و با ضربه های کاری
که در این ميان به او و خانواده اش وارد کرده اند تصور نمی شود کاری ازپيش ببرد .بهترین موقعيتی که می
توانست از آن استفاده کند خرداد  88بود ،یعنی زمانی که ميليونها انسان درخيابانها بدنبال حق و حقوق خود
بودند و شاید به حرفهای او گوش ميکردند ولی رفسنجانی فقط در آخرین نماز جمعه اش ،اشاره ای کوتاه به

خود خواهی های والیت فقيه کرد و از آنزمان به بعد بخاطر والیت فقيه بر گزیده اش مهر سکوت بر لب زده
است  .در حال حاضر رفسنجانی همچون مرغ کرک و پر ریخته ای را می ماند که در مقابل کارهای گذشته اش
امتحان پس ميدهد .او در اوج شکوفایی قدرتش کاری جز اعدام و سرکوب وصدور تروریست کاری برای ملت
نکرد در مجلس اول و دوم شاهد حمله به نهضت آزادی ها و سایر نمایندگان آزادیخواه بودیم و بجای برخورد با
اوباشان مجلس خنده براعمال آنها را ترجيح داد و همين شد که اکنون شتر سرکوب بر در خانه خود هم
خوابيده است  .همانطورکه در باال اشاره کردم در حال حاضر او توان دفاع از اعضای خانواده خود را ندارد چه
برسد به اینکه بخواهد در مقابل خامنه ای و اوباشانش کاری کند  .زمانی که در مجلس به ریش دیگران می
خندید و زمانی که با همکاری خامنه ای و فالحيان و والیتی در صدور تروریست فعال بود باید کاری می کرد تا
امروزبجای باد گندم نصيبش می شد .او باید این روزها را بخوبی ميدید که قدرت در خدمت سرکوب چنان زود
گذر است و بی وفا که عطائش به لقاءش ترجيج دارد  .در حال حاضر تنها یک راه وجود دارد که قدرت والیت
فقيه دست ساخته رفسنجانی را تضعيف می کند  ،تکيه بر مردم و حمایت از آنها در مبارزاتشان در مقابل
والیت فقيه و تغيير قانون اساسی که او هشت سال ریاست آنرا به عهده داشته است .
سخن پایانی :
اینک در فراروی ما مذاکرات هسته ای ایران با کشورهای  5+1را داریم و پس از سالها نتيجه ای برای این
ماراتون سياسی قابل تصور نيست و رژیم برای وقت خریدن درحال چانه زنی های گذشته خود است  ،از
طرفی تحریمهای اقتصادی امان از مردم ایران را گرفته است  ،وضعيت چنان وخيم است که بسياری از ایرانيان
توان خرید آجيل سفره هفت سين را ندارند از طرف دیگر رژیم همچنان به سرکوب های خود در شهرها ادامه
ميدهد  ،اعدامها را در ماههای آخر سال ا فزایش داده است در این مورد بازهم رکورد زده است  .مجلس
خبرگان رهبری رژیم سرمست از ضربه دیگری که به رفسنجانی نواخته است و ميرود تا آینده دیگری را برای
رهبری ایران تعيين کند با چنين وضيعيتی جناحهای راست ارتجاعيتر قدرت را در راس رهبری همچو گذشته
دردست خواهند گرفت ولی پيداست جنگ گرگها ادامه خواهد یافت .دولت تدبير و اميد هم باری از دوش مردم
برنداشته است و تغييری در چشم انداز قرار ندارد  ،از طرف دیگر اپوزیسيون هم هيچگونه انعطافی را بر نمی
تابد وائتالف و همبستگی نيروهای سياسی به یک رویا تبدیل شده است و مردم هم بی اعتمادتر از گذشته به
اپوزیسيون در روزمرگی های خود غرقند  .در اینجاست که باید گفت سالی که نکوست از بهارش پيداست .
عباس رحمتى
منابع
[ ]١سال  ٥٤رفسنجاني در زندان به شكرهللا پاك نژاد و مرتضا محيط گفته بود ما تحمل هيچكدام شما را نداريم و بعد از
قدرت گرفتن تمامى شما را اعدام ميكنيم .
[ ]٢از نوشته هاي م .واحدي در گويا نيوز
[ ]٣رسوایی "واترگيت" بود که به کناره گيری ریچارد نيکسون ریيس جمهوری امریکا و به محاکمه کشيده شدن او منجرشد:
درسال  ، 1972درجریان مبارزات انتخاباتی ،مأموران پليس فدرال امریکا ،اف بی آی ،در ستاد انتخاباتی حزب دموکرات که در
هتلی در واشنگتن به نام "واترگيت" مستقرشده بود دستگاه های شنود کارگذاشتند و اسناد و مدارکی را نيز دزدیدند .این
اقدامات خالف قانون توسط دوتن از روزنامه نگاران جسور روزنامه "واشنگتن پست" افشاء شد و افکار عمومی را برانگيخت.
پيگيری این افشاگری حقایق دیگری را نيز درمورد تکرار این اقدامات درموارد دیگر برمال کرد و رسوایی بزرگی برای ریچارد
نيکسون به بارآورد .پس از ماهها کشمکش و جنجال ،زمانی که قطعی شد که کنگره به استيضاح نيکسون رأی خواهد داد ،او
درسال  1974از سمت خود کناره گيری کرد .نيکسون در رسوایی "واترگيت" به ارتکاب سه جرم :جلوگيری از اجرای عدالت،
سوء استفاده از قدرت و اهانت به کنگره متهم و محکوم شد ولی معاون او جرالد فورد که پس از کناره گيری نيکسون ریيس
جمهوری شده بود ،او را عفو کرد.
[]٤جنگ براى رژيم هنوز نعمت است :
يكى از سناتورهاى جمهورى خواه رژيم ايران را خطرناكتر از داعش دانست به گزارش روزنامه هيل (نشریه کنگره) ،ریک
سانتورم در سخنرانی خود در نشست اقدام امنيت ملی در کارولينای جنوبی ،با انتقاد شدید از رويکرد دولت اوباما در قبال
رژیم ايران ،کاخ سفيد را به نادیده گرفتن شيطان متهم کرد.
همزمان ریيس سابق ستاد کل نيروهای مسلح آمریکا گفت :رژیم ایران چالشی سختتراز داعش برای واشنگتن محسوب
میشود.
به گزارش شبکه خبری ان بی سی ،مایکل مولن که عهده دار سمت فرماندهی کل ستاد مشترک آمریکا در دوره جورج بوش
و باراک اوباما بود ،در مصاحبه ای رژیم ایران را خرابکار ناميد و آن را مسبب ایجاد جنگ در عراق دانست و گفت :رژیم ایران
تهدیدی چالشیتر از داعش است.

