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 چين اختاپوسی هزار پا !

  مصطفی سلطانی   –رشاد 

  ٢٠٢١ ژانويه   ٢٢

  

 

  چين ديوار دفاعيش را در ساختار و فورم " ديوار اقتصادی " بکشورهای ديگر گسترش دادەاست . 

 ستارە  اندازە گيری های نجومی وو اسطرالب  فراگيری مشغول قم علميه حوزە در چين کشور طلبههای
  .هستند  شناسی

  

                                   )  Mao tse tung(     مائوتسه تونگ   انورد  -１

  اقتصاد دهقانی توسط مائو بود.   سازماندهیقر سرزمين چين ناشی از فورم فاجعه بار  هدايت سياسی وف
صنعتی سازی    شجهش بزرگ بهجلو " را شروع نمود که محتواي  ميالدی مائو طرح "   ١٩٥٠در دههی  

بر  ميالدی شعار" انقالب فرهنگی "  ١٩٦٠در دهه  مفرط و در عمل به گرسنگی و قحطی انجاميد.
موجی از روشنفکران و دانشگاهيان خردمند   و اهانت و محاکمهی  دستگيری  منجر به کهافراشته گرديد 

ميالدی تشکيل داد.   ١٩٦٦" گارد سرخ " را سال  ابزاری چون  ش برای پيشبرد برنامه هايمائو شت.گ
گارد سرخ   بودند.  ين مائو ر وفادار به دکت مائويست تشکيل گرديدە بودکه  جوانان از ترکيب اين ارگان 

غيرە طبقاتی    مارکسيم مائو ماکسيزمی  چوئن الی را بازداشت کردە که باوساطت مائو آزاد گرديد.حتی  
،  انديشه های مائو از عقب ماندگی اقتصادی  .که ضديت با امپرياليزم را هدايت ميکرد   و ناسيوناليستی بود 

جامعهی   :مائو اعتقاد داشت . جمعيت عظيم دهقانی و نفوذ امپرياليزم متاثر و انعکاس آشکار داشت 
سوسياليزم با سيمای انسانی از طرف الکساندر    فنومن   سپس   . سوسياليستی کماکان جامعهای طبقاتی است 

                                                                       د.مطرح گرديرهبرحزب کمونيست چکسلواکی *دوبچک 

Alexander Dubcek   1921-1992          

Socialism with a human face ! 
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       )Deng Xiaoping(شيائو  پينگ   وران دينگ د  -２

 گربه  نيست  مهم چنين بود :  "ژو گوانگ  "شهر  در کنفرانسی در  ١٩٦١ديسکورس و پيامش در سال 

يوستهی  پيفورم هايش را با ترک آهسته و ر ! است  خوبی گربهی بگيرد  موش اگر زرد، يا باشد  سياە
را   جنبشی و ارگان های اقتصاد سوسياليسی در بخش های کشاورزی و صنعت انجام داد.  سياست ها 

که چين  شدند غالب  بگونهای    او  خط مشی های  هدايت کرد که استراتژی وجهت گيری حزب راتغيير داد.
دينگ شيائو پينگ و   .داد جات ی ن گرسنگ از را مردم چين و بدين وسيله  ، ود نمنيازمند توليد کالن را

به انتقاد آشکار از    ،طرفدارانش خواستاراصالح اقتصادو بسط محدوديت های مالکيت خصوصی شدندو
ی اقتصادی  تمرکز حزب بر مبارزەی طبقاتی اتکا نداشت و نوساز در اين راستا انقالب فرهنگی پرداختند.  

انقالب فرهنگی را فاجعهای بزرگ برای مردم چين ارزيابی نمودند. نهاد های سياسی   . اولويت يافت 
قدرت حزب   دينگ شيائو پينگ را شکستند.  هااما پوست اندازی کردە و شکل و قالب  ،دگرگون نشدند 
ذب سرمايههای خارجی  روی آوردند  جبسوی تجارت بين المللی و  آنها . را کاهش داد  کمونيست چين 

     و خواستار ادغام با اقتصاد بين المللی شدند .

  

                                                       Xi jinping (دوران کنونی) پينگ نگ  دوران شی جي -３

                                                                                                                                  
شرکت های چند مليتی گوگل،   مانند  فاصله گرفته و کهنش سرمايهداری چين هزاران کيلومتر از ديوار

و اکوسيستم و   ت و خطر آشکاری بر عليه محيط زيس يافته  ط فيس بوک ، آمازون ، اپل بر دنيا تسل
قرار    و شيوەی جديدی از کلونياليزم   در پيوندی استعماری   مختلفباکشور های    .ميباشد   جهان    ژی وول جي

  توان پرداخت بديهی    ،گرفته ، که کشورها تسخير شدە

  های چين را ندارند. 

استخراج ميادين نفتی و گازی   و با جمهوری اسالمی امضا  ای ساله ٢٥ايران :  چين قراداد استراتژی 
برای توليد بيشتر در پروسهی ژنتيکی  چينی هاکه  زعفران توليد .  واگذار شدەاست چينی ها  به ايران 
اختالفات ايدئولوژی ، تحريم   . ، در اختيار آنهاست بوجود آوردەاند  ی خطرناکتغيرات  دخالت و اين گيا 

و   چين در عهد و پيمانش گشته  تجديد نظر  باعث   های جمهوری اسالمی ، های امريکا و ماجراجوئی 
در دريای عمان هم چنان باسرعت    مرجان   و  صيد مرواريد   ،. اما ماهی گيری    ست منصرف گشتهااغلب  

  بشيوای وحشيانه پاسداران در کردستان " کولبران " راسپاە در راستای همکاری با چين ،  .ادامهدارد 
  ايران بفروش برسند .  بازارهای  قتل عام کردە تا کاالهای چينی در 

" تاميل ها " و تخريب فراوان  عدالت خواهانهی جريان به سکشت کشاندن جنبش  بستر و  سری النکا: در  
موقعيت   . بخاطر،چين برای بازسازی آمادەگرديد و جنبش تاميل ها مرکزی حکومت ناشی از جنگ 

  امضا نمودەاست .  با سری النکا   ایهلسا  ٩٩قرارداد  ،اين جزيرە بسيار ارزشمند  سوق الجيشی 

  ين ر را بمدت چهل سال در اختيار گرفته، و تاسيسات نظامی گستردەای را در ااپاکستان : بندر کواد 
در درياها مقاصد  وکشتی های نظامی و تجارتی چين در اين بندر پهلو ميگيرند  بندر ايجاد نمودەاست. 

     . استعماری را دنبال ميکنند  

ی  همالزی:  در ساخت شبکهی راە آهن و خط لولهی گاز به مالزی کمک کرد و اکنون توان پرداخت بد 
  .   جنگل های مالزی را به نابودی کشاندە و چوب های جنگل تصاحب نمودەاست را به چين ندارد .  ش هاي
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و، منابع نفتی در جنگل  هايش استخراج نفت خام را به چين واگذار نمودە  هیاکوادور : در برابر بدي
ی  ه د. لذا اکوادور بايد جنگل ها را نابود سازد تا به نفت خام برسد و بد نهای انبوە استوائی قرار دار

افزايش  واصلی ويران شدن اکوسيستم و محيط زيست  ين مسبب  يکی از چين  هايش را پرداخت نمايد. 
تاراج موادخام    زامبيا و تانزانيا و کامرون   افريقائی :  در کشورهای   شدەاست .کرەی زمين    گرمای  سريع

        ٢٠٢١٠١٢٢     م  س  )   - ( ر  توسط چينی ها بسرعت انجام ميگيرد.،و ثروت های ملی مردم 

  Octopus (Bläckfiskar) ) اختاپوس (ماهی مرکب *  

قراردادهائی   ، در زمينهی اسامی کشورهائی که بابت بديهی هايشان رتاژ تلهفيزيون " من و تو" وپ از ر
  جايز بهرە گرفتهام .  روا و  تاحدی و در مقياسی   ،با چين منعقد کردەاند 

 


