
www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ١

 
 

  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم

www.afgazad.com                                                                                           afgazad@gmail.com 
 Reports گزارش

 
   تورنتو-گزارشگران پورتال

١٢.٠٢.١٠  

ران است، امسال از ويژگی ) دلو(بيست ودوم بھمن م ددمنش شاھی اي ه رژي ردم علي روزی انقالب م الروز پي که س

ران ،تخاباتی در آن کشور و اعتراضات ناشی از آن ن به دنبال تقلبات گستردۀ اچه. ديگری برخوردار بود  در عمل اي

ازمانھا  ون ، احزاب و س سندگان ، انقالبي سياری از نوي ه از طرف ب رار گرفت ک ضائی ق سير و ف م در يک م باز ھ

  .به ميان آمد" اوضاع انقالبی"البی و حتا انقصحبت از جو 

ه در آنجا ی مخالف رژيم يکی از مناطقی که نيروھا ران ب ای اي اير شھر ھ ران وس ا در تھ از نخستين روز خيزش ھ

ارزۀ شان  ردم داخل کشور را در مب صورت زنده و فعال در جنبش ھای ضد رژيم حصه گرفته و حتا يک بار ھم م

  .تنھا نگذاشتند، تورنتو می باشد

ه محل ٢٢روزعصر اين بار باز ھم در  ا، خود را ب  بھمن مردم شھر تورنتو با وجود ھوای سرد و يخبندان سرک ھ

اد رسانيده ضمن ابراز ھمبستگی با مبارزات داخل کشور، سران رژيم واليت فقيه و مجموعۀ رژيم را تظاھرات  به ب

  .انتقاد گرفته، اطمينان دادند که مبارزۀ شان تا نابودی کامل رژيم ادامه خواھد يافت

دين  د مقل ز ھای ب ه در چي  در لينک ذيل شما را با مجموعه ای از عکس ھای آن روز تنھا می گزاريم، باشد ما ھم ک

ا در  ردم م ذاريم م درجه اول ھستيم برای يک بار ھم که شده، در امر خوب مبارزه به خاطر وطن از آنھا آموخته نگ

  .خاموشی و سکوت قتل عام گردند
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