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 ايران مردم به خطاب چين جمھوررئيس وئیيويد پيام
 

  .بگيريم جدی خيلی بايد را ايران مردم به خطاب پينگ جينگ شی سخنرانی

 اقتصادی بزھکاريھای از چين جمھور رئيس که واقعياتی به توجه با "دره آق" طالی معدن کارگران نزد شالق فاجعۀ

  کند می جذب خوده ب را ای تازه معانی بار پيش از بيش کند، می مطرح اسالمی ايران تجاری و

 که باشد آنانی شگردھای از يکی تواند می حال عين در چين، به احترامی بی يا و چين، کردن اعتبار بی ديگر سوی از

 عامالن ۀمثاب به ً)احتماال( بلکه سازند، خنثی سياسی جغرافيای عرصۀ در را ايران متحدان از يکی خواھند می تنھا نه

  .ھستند غرب با بيشتر معاملۀ خواھان) سلطان آقا ندا قاتالن و سبز جنبش امثال جمله از ( غربی

 تاريخی اضمحالل يک با ايران در ما ولی شده، بنا جنايتکارانه اعمال و بزھکاری روی ًاساسا داری سرمايه جھان

 و اضمحالل اين والنؤمس از يکی عنوان به اسالم دين که روھستيمه روب مضاعف، شکل به ديگری، ِتمدنی و وفرھنگی

 که است حلیمرا از يکی اسالم دين از ايران پاکسازی امر اين اساس بر .است شده شناخته انسانی و تمدنی سقوط

 خود شانس اسالمی، بھيميت در زندگی و بشريت عالم از دوری  سال١٤٠٠ از پس تا خواھد اجازه ايرانيان به ًاحتماال

 اولويت عمومی منافع برای که است نيازمند قانونی به بزھکاری عليه مبارزه زيرا .بيازمايند تمدن به گشت باز برای را

 انتظار نتيجه در .است بيگانه خردگرايانه و زمينی و انسانی مفھوم به قانون با ماسال دين خاصه و دين و شود، قائل

 بيھوده اسالمی مريکائیا-  ايرانی داری سرمايه و اسالم دين دستگاه و ايران اسالمی جمھوری سوی از حرکتی چنين

 .بود خواھد

 : ويدئو لينک
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