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 ٢٠١۵ دسمبر ٢٠
 

 عقدۀ ايران از پذيرش افغانستان در سازمان تجارت جھانی
، آزادی و توانمندی افغانستان را به ھيچ وجه يکی از دشمنان افغانستان،  نظام آخندی  ايران است که تحمل پيشرفت

. ًاخيرا افغانستان عضو سازمان تجارت جھانی شده که نظام آخندی ايران را سخت درمانده و شرمنده ساخته است. ندارد

  .ازينرو با کين و طعنه و متلک، افغانستان را به استھزاء می گيرد و خود را باالتر از ديگران می پندارد

عالوۀ تجربۀ تجاوز ار جانب قدرت ھای امپرياليستی و سوسيال امپرياليستی، توسط ھمسايگان خود نيز ه  بافغانستان

ايران و پاکستان دشمنان تاريخی و سياسی کشور اند که در بربادی افغانستان و به زانو درآوردن . خنجر خورده است

عمال ايران و پاکستان در تمام سطوح در . انداين کشور در تمام ساحات کمتر از امريکا و شوروی سابق نبوده 

  . افغانستان فعاليت دارند تا کشور ما نتواند مستقل و پايدار گردد

چند روز قبل افغانستان اشغال شده به عضويت سازمان تجارت جھانی پذيرفته شد که نظام آخندی ايران را آشفته ساخته 

 سايت قطره مربوط به نظام فاشيستی آخندی ايران می نويسد که . و با جمالت تحقير آميز از آن ياد آوری می نمايد

کند که چرا ايران ھنوز نتوانسته  خبر پيوستن افغانستان به سازمان جھانی تجارت، بار ديگر اين سؤال را تازه می"

انداز  درخواست عضويت ايران به اين سازمان، ھنوز حتی چشم  ۀ سال از ارائ٢٠  شود و با گذشت WTOعضو 

 اما کشوری مانند افغانستانمشخصی از زمان عضويت ايران در سازمان جھانی تجارت پيش روی کشور ما نيست، 

  ؟"موفق به عضويت در اين سازمان شده است

 را در داده که حتا تحمل عضويت شوند که چطور آتش  بغض و عداوت جان نظام آخندی  ھم ميھنان ما متوجه می

" اما کشوری مانند افغانستان"استعمال کلمات مانند . افغانستان را در يک سازمان جھانی که آنقدر مھم ھم نيست، ندارند

بايد متذکر شد که مردم افغانستان بين نظام فاشيستی .  رساند عقدۀ حقارت نظام آخندی را نسبت به افغانستان به اثبات می

 مددگار مردم افغانستان بوده که از کمک ھای همردم اصيل ايران ھميش. گذارند ی و مردم ايران فرق میآخند

  . بشردوستانۀ ايشان متشکريم

دانند که افغانستان فالکت بار از چھار طرف در محاصرۀ دشمنان خارجی و عمال داخلی آنھا قرار  ھم ميھنان ما می

پس .  بتواند مدافع منافع کشور گرددیی، مردم ما نبايد متوقع باشند که ھمچو نظامبا استقرار يک نظام مستعمرات. دارد

  . بايد نظام جديدی ساخت تا استقالل و  حاکميت افغانستان را تأمين و به  کشور ھای خصم جواب دندان شکن بدھد

 
 


