
  

 

اسالمی جمهوری ننگین دامن   

، اکنون که از فروش نفت  میگذارد   فروشخود تمامی ایران را به  برای ماندگاری

.             درمانده و نا توان است خاک ایران را به حراج گذارده است !    

 مردم قهرمان ایران و میهن پرستان راستین .       

فرمانروایی و چیرگی خود در ایران را زیرخواهند استعمارگران چین کمونیست  می 

خارجه جمهوری اسالمی با فرنام   امور وشته ای که از سوی  وزارتنبدنبال  . آورند 

که دو نیروی   دادنشان ،  شد همیاری و همدستی  ایران و چین پخش  سند راهبردی  

ران  با همکاری دشمن یاران و ای اهریمنی چین کمونیست و جمهوری مرگ نشان اسالمی

  نیاکانی و جایگاه   سرزمین ،  ایران اهورایی و مستعمره کردن  عزم به نابودی ستیزان 

 را کرده اندو فردوسی و دیگر دالوران پاک و رزمندۀ این آب و خاک ش وزرتشت ، کور

  استعمار گری .است   توانمند  کشورهای و کردار شیوۀ رفتار   استعمار میدانیم که. 

   شده های استعمارسرزمین زیر فرمانروایی در آوردن دیگر  و به کشورهای اروپایی 

. استعمارگری بیشتر کار کشورهایی است که  آنان  گواهی است بر این راستی بوسلۀ 

ها مانع تشکیل یک یگان  سیاسی یکپارچه  تگی خاک آنامپراتوری دریایی و ناپیوس

امروزه با دریافت و اندیشه   شود. دانسته ها ی استعمارمی های زمینیمانند  امپراتوری

استعمار از پایه و ریشه   دارد ،همسانی همه گیر رسایی و   های امپریالیسم  پیوستگی و 

د از  خواهشود، یعنی قدرتی که میشناخته می دانسته و  امپریالیستی توان و نیروهای   ،



ر ها و اقوام دیگر را زیملت ها وکند و سرزمین گذرمرزهای ملی و قومی خود 

  ، خواستار واداشتن و بار کردنچین   از آنجا که  . خود درآورد  و چیرگی فرمانروایی 

ای که بریتانیا در هند،  یک پیوند  کالسیک استعماری با ایران است یعنی همان شیوه

پسین    هایفرانسه در الجزایر و هلند در اندونزی، در دوران استعمار به کار برد. در سال

کشور آسیایی و آفریقایی در   ۳۰را با بیش از ز  همین شیوه و راهبرد نی ، چین و کنونی  

  فراهم   به مواد خام  ش را هم نیاز خودبرقرار کرده است تا پیوند و   و توسعه  حال رشد

امروز چین   به دست آورد. شبرای صنایع خودرا ش مورد نیاز  کند و هم بازارهای

های آماده کشت برنامه های دراز مدتی را  کمونیست در سودان و موزامبیک با خرید زمین 

برای فراهم آوردن مواد غذایی مورد نیازش انجام داده است . اما در ایران به سبب آنکه  

این کشور با کمبود زمینهای شایسته و پذیرای کشت و کمبود آب روبرو است چنین  

ۀ راهبردی خود   پذیرنده و شدنی نیست ، اما چین کمونیست در برنام برنامه ای در ایران 

که در یکی از پروتکلها ) تفاهم نامه ( نوشته شده است ، میتواند از آبشخور ها یا بنمایه  

. از آنجا که چینی ها از    ببرد بهره  رس و خلیج عمان برای ماهی گیری ای خلیج فاه

  گذشته های دور تا به امروز  هیچگاه به پیمانها و قرار دادهایشان پای بند نبوده اند

که در انزوای جهانی به سر می برد مناسبات خود را  جمهوری اسالمی به خاطر   هیچگاه 

    ا ب با دیگر کشورهای جهان تیره نخواهد کرد ! یک نمونۀ آن  دو پیمان چین  کمونیست 

. پیمان  سپرد فراموش و آن را  کردار نکرداست که به آن  ایران   جمهوری اسالمی در با

انجام   هم ای در ایران بود که برنامه ریزی آننیروگاه هستهنخست سرمایه گذاری در 

با آوردن  چینی ها   اما   و به عمل در آید پایان پذیردپنج سال  درازای  شده بود که در 

  راستا از روی آن پریدند و از آن گریختند .دومین پیمان ر این بهانه های گوناگون د

آن را به گردن »برجام«  چین  قاب و بدنۀ  زسازی نیروگاه آب سنگین اراک بود که در با

پذیرفت   ۲۰۱۶های دیپلماتیک چین در  سال یا در بخش همکاری.گرفته و پذیرفته بود  

و پیمان بست   که ایران را به هموندی  »گروه شانگهای« خواهد پذیرفت اما پس از پنج  

وانست با صدور یک  سال هنوز کاری در این زاستا  انجام نداده است در حالیکه چین میت 

اما در زمینۀ صادرات اسالمی و واردات کرونا  هر  بیانیه در پکن  این کار را انجام دهد . 

 دو کشور بسیار کامیاب و پیروز بوده اند . بدون تردید باید گفت  

  چین با جمهوری اسالمی در ایران   نوید های بی ارزش و پوچ همیاری های دیپلماتیک

  یی یا اروپا را با آمریکاو کشورهای  خودچین پیوند های که سبب نخواهد شد، 

پروتکل  ورهای عرب و حتی پاکستان،با دشواری و ریسک روبرو سازد . کش

های نظامی و امنیتی چین با هدف فروش جنگ ابزار  به جمهوری اسالمی   همکاری

خارج   دوراز خودش را  که  چین بسیاری از ابزارهای نظامی  ۀگذشت سال  ۴۰است. در 

است   بدست آورده  کالنی هم  را به جمهوری اسالمی فروخته است و سود های استشده 

را هزینۀ  سالح های امروزی تر برای نیروهای خود کرده است. درسال   آن سود ها 

 ۲۰۲۰در اکتبر  ن بود که با پایان تحریم نظامی جمهوری اسالمی امید چین ای ۲۰۱۶

و  فروش جنگ ابزار به جمهوری اسالمی در ایران  باز  میلیارد دالری ۳۰تا  ۲۰بازار 

شود،   بر داشتهها هم نیست که حتی اگر این تحریم   روشن شود. اما امروزانجام 

میلیارد دالر   ۱۴۰با  در سنجش  ، میلیارد دالر در سال  ۸جمهوری اسالمی با درآمد نفتی 



.    زارهای چین باشد جنگ ابخرید  مشتری خوبی برای   چگونه میتواند ،۲۰۱۶در سال 

می ایران را  تما شخود جمهوری اسالمی حاضر است برای ماندگاری، در اوضاع کنونی  

که کسی  و بدانند  امنه ای و همکاران ایشان این را باید دریافت کنند خ به حراج بگذارد. 

 تر ازتر و سنگدل بینخردمند تر واقع نیست. رهبران چین  هاحراجی آن خریدار کاالهای

  خود ناخدا، سود ها و منفعت های و بدون کشتی توفان زده یک آنند که برای رهایی 

دهد که برای  به چینی ها نوید میهمواره   جمهوری اسالمی  .شان  را به خطر بیاندازند 

و   تاهیکو گسترش و رخنۀ چین در افغانستان، عراق، سوریه و لبنان از هیچ کوششی

این نوید و پیمان کمی کوشا تر و پر تالش تر از   ۲۰۱۶سستی  نخواهد کرد. در سال 

امروز دیده     می شد  زیرا جمهوری اسالمی هنوز بخشی از رخنه و تاثیر گذاری   

  دو کشور روسیه و ترکیه این خودش را در آن کشورها نگهداری کرده بود، اما امروز 

هوری  محالی که جهستند  که در دگرگونی های آیندۀ سوریه نقش خواهند داشت  در 

یک تماشاچی و کارگزار  بیشتر  نیست و نخواهد  تنها   اسالمی  در چالش های سوریه 

بود . همچنین نا آرامی ها و گرفتاری های  اقتصادی و سیاسی کنونی در لبنان ،  

. همچنین در   کرده است من نمایان جمهوری اسالمی را به ریخت و چهرۀ یک دش

در   ق نیز شاهد کاهش بیش از اندازۀ رخنۀ جمهوری اسالمیکشورهای  افغانستان و عرا

هستیم. در این کشورها، ایران  توان یاری و پشتیبانی راستین  از  چین را     ین کشورها ا

 .   باشد چین   کشور یه ای استوار برایپا نمی تواند   ندارد و

 سیاوش زرتشتی    -ننگ و نفرت بر جمهوری ننگین دامن اسالمی در ایران 

هنگستان جهانی کوروش بزرگ در کشور سوئد  فر  


