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 دفاع ناوارد روسيه وچين
 ازجمهوري اسالمي

  وقدانحق -اميرفيض

درباره تروريسم  گزارش ساليانه  خود در  ٢٠١۶پنجشنبه  دوم ژوئن سال  در آمريکاوزارت امورخارجه 
، جمھوری اسالمی با وجود رسيدن به توافق جامع باقدرت ھای جھانی برسربرنامه جھانی اعالم داشت

   .ھسته ای خود ھمچنان اصلی ترين کشورحامی تروريسم است

ھمين دوياسه روز قبل قای ترامپ آره تروريسم  که درزمان رياست جمھوری دربا آمريکاارش ساليانه زگ
  .ندارد کسر چيزی اضافه و است  و ٢٠١۶درسال  آمريکاصادرشده است ھمان گزارش وزارت خارجه 

تشخيص  دری ترامپ آمريکاه وزارت امورخارجه نين نسبت به گزارش ساليادولت ھای روسيه وچ
ايراد را الزم ديده ومدعی شده اند که جمھوری اسالمی ه ھای تروريستی موقعيت جمھوری اسالمی درزمين

   يک کشورتروريستی نيست

 آمريکاين به گزارش ساليانه وزارت خارجه ه اين است که چطور دولت روسيه وچنخستين توج **
رش وزارت اززمان باراک اوباما ھيچگونه اعتراضی نکرده اند واعتراض را متوجه گ ٢٠١۶درسال 

  ؟دراين تحرير خواھيد ديد پاسخ روشن است و  ؟ارجه ترامپ ساخته اندخ

 اطالعات و وزير و ور ھمراه رئيس جمھوران کشکدام کشوری را درجھان ميشناسيد که رھبرِ  **
پليس بين لمان تحت تعقيب آرستوران ميکونوس  ترور در شکارآرھبران کشور بعلت دخالت  مشاور

  ؟ماليانالمللی است  بغيراز جمھوری اسالمی 

کشور ترور  مخالفين سرشناس خودش را درخارج از ازتن  ۶۵کدام کشوری را سراغ داريد که  **
رستوران  ايرانی در ۶واقعه ترور  زاد درست يکماه بعد ازفراموش نکنيد که ترور شادروان فرخ ،کرد

   ؟است يک برنامه ريزی دولتی چرخش داشته مدار لمان بود واين يعنی ترور مخالفين درآميکونوس 

 نھا درآزندانی راکه غالب  ۴،٧٠٠يکماه  از کدام کشوری را ميتوانيد ارائه دھيد که ظرف کمتر **
  ؟يا درموضع ھستيديانه اعدام کندآبايک سوال وجواب اينکه  را داشتند پايان مدت زندانی قرار

 خارجی در رنامه ريزی سفارت يک کشورکدام رئيس کشوری را ميشناسيد که بعلت دخالت وب **
  ؟نھا متوسل شده باشدآاتھام به رشوه وامثال  از وبرای فرار ژانتين تحت تعقيب باشد رآ
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کرد وصدای  ترور را آمريکا درکدام کشوری بود که علی طباطبائی سخنگوی سفارت شاھنشاھی  **
  ؟نيامد ھم در آمريکا

سياست  ھزار اعدامی داشته است که ۶١تعداد  ٩۵کدام کشوری ازسال پيروزی شورشيان تا سال  **
 نھايت در در و ؛ه استدبو کشتارمخالفين خود درداخل کشور ساختن پرونده مواد مخدر ن کشور درآ

   ؟با توجه به جمعيت قرارگرفته باشد اعدام رکورد دار رديف اولين کشور

ن توھم را خود جمھوری آپاسخ  ؛ممکن است گفته شود که اين ترورھا درسابق بوده واکنون نيست **
   :است اسالمی چنين داده

سيستم <: معاون اول قوه قضائيه جمھوی اسالمی غالمحسين اژه ای درسخنان اخير خود گفت **
 نھا دستگير وآ ،افزود دروقت خود و ؛فعاالن خارج را تعقيب ميکند برخی از جمھوری اسالمیاطالعاتی 

برخی فکرميکنند که چون  ،فراد صبح سراغش بروند ،کسی اقدامی کرد عجله نداريم ،مجازات ميشوند
  .نھا دسترسی نداردآرخارج ھستند کسی به د

 سرتيپ مسعود جزايری معاون فرھنگی ستاد کل نيروھای مسلح جمھوری اسالمی با تاکيد بر **
 نھا چه درداخل وخارج ازآ ايران وعده داده است که با شناسائی بسياری ازمعترضين درداخل وخارج از

ری اسالمی درعين سعه صدر، نميتواند به جمھو< :او گفت ؛زمان مناسب برخورد خواھد شد ايران در
دنباله ھای کودتای نرم اجازه فتنه گری بدھد وچنانچه ناچارشود حتی خواھد توانست  و برانداز عناصر

   .با چالش جدی مواجه سازد را عقبه ھای برون مرزی کودتا

المللی مساعد بدان معناست که اوضاع وشرائط بين سئولين جمھوری اسالمی وتھديد ايرانيان اظھارات م 
   .نھا خواھند شدآترور  ی ترورمخالفين نيست وبه مجرد فراھم شدن شرائط دست بکاربرا

ن ھمين احتياط جمھوری آاولين مزايای  ميدانيم که ھمين قراردادن جمھوری اسالمی درليست ترور،
   .اسالمی درترور مخالفين است

  داعيه روس وچين

ھم  گريبان چند شرکت چينی را ،چندشرکت ايرانی وخارجیبه  آمريکاتحريم ھای  تحميلی اخيردولت 
دولت چين  نه بخاطر  و ،ھای چينی به ايران محروم ساخته است شغالآارسال  از را نھاآ گرفته است و

اين ماجرا دخالت واظھارنظر ناوارد کرده است بلکه برای منافع تجاری  محکوميت اعمال تروريستی در
   .است

به ايران بدھی  ليارد دالريم ۵٠يس اطاق چين وجمھوری اسالمی چين قای عسگراوالدی رئآبنابراعالم 
ن معادل سه برابر بدھی خود خدمات اقتصادی به جمھوری آکه حاضرشده بجای پرداخت  ،نفتی دارد

   .اسالمی بدھد
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بايد بجای پول نقد خدمت دريافت  را ارزيابی ميکند واساسا چرا نھاآکی  ن خدمات چه خواھد بود وآحال 
فنی  نکه کارشناسان به خدمات اقتصادی وآ با ن خدمات را ايرانيان نميتوانند انجام بدھند وآا يآ کنيم و

به وعھد  پول نقد را و بايد طلب نقد ما به وعده خدمات تبديل شود ، چراوتکنيکيی چين اعتمادی ندارند
  ؟خدمت معاوضه کنيم

 ھاتر است وت تعھد به ش تبديلماھيت حقوقی چنين امری که طلب نقد ايران تبديل به خدمات شود نام
ن خدمات آ ديگری که خدمات نام دارد شده است واگر مسئله طلب نقدی تبديل به امرن اين است که آنتيجه 

ن آديگر (انجام نگيرد ويا مقرون به صرفه ايرانيان نباشد ديگرقابل رجوع به مطالبه نقدی طلب نيست 
  .)ممه را لولو برد

   .ميشو شناآورد معامله تھاتری با ايران بدنيست بايک چشمه ازخدمات م

ايران  ھن درآکه فرياد شرکت توليد کننده ريل راه  ،به ايران فرستاده است ريل قطار دالردوميليارد  چين
     ؟ولی کی به کی است ؛مدهآ در

   .تن سنگ پاست ١٢ين به حساب تھاتری يک رقم واردات ازچ

برنامه سيمای جمھوری اسالمی  در جاری ايرانی،بان سال آ ١٩وزيرنفت جمھوری اسالمی درتاريخ 
  .><وصول پول نفت ايران با مشکلی روبرو نيست :گفت

  .ردد>گنمي باز پول نفت ھنوز به کشور<درست سه روز بعد نمايندگان مجلس ازتريبيون مطبوعات گفتند 

بگفته وزيرنفت برگشت  اگر ؟يا پول نفت به کشوربرميگردد ياخيرآحال شما ايرانی که صاحب نفت ھستيد 
مد نفت چرا پول آدر ميليارد ۵٠دن دا ول نفت با مشکلی مواجه نيست پس قرارداد تھاتری برای بربادپ

 )گنجشک درھواست ١٠٠يک گنجشک درمشت بھترازگنجشگ درھوا عوض ميکنيد ( اد ايران را بنفت نق
   .مثلالضرب 

بی سروته يعنی  بچاپ ايران دارد چرابايک جمله ،بچاپ و منافع اقتصادی ومالی که چين دراين رھگذار
قند دردل جمھوری  ،ازجمھوری اسالمی متجاوز به حقوق انسانی وقھرمان تروريستی درجھان جانبداری
  ؟ب نکندآاسالمی 

 د ناچاراست که درکه پايگاه ھای نظامی درايران دارروسيه نيز بدنبال ھوسھای تاريخی است واکنون ھم 
ران اوالد اوليه جامعه اين معرکه است که اي در و ،يردمناقشات بين المللی جانب جمھوری اسالمی رابگ

    .بشريت تلف ميشود


