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  با شعارهاي  و تبريز اصفهان ،بورس در تهران، مشهداعتراض و خيزش غارت شدگان 
  »ازبس دروغ شنيديم ماديگه راي نميديم«، »کنديم تيرهبر حما کنديم انتيدولت خ«، »مرگ بر روحاني«

   به عهده روحاني است یرانيا ونيليم۵۰ یمال باختگ مسئوليت: ارتجاعنماينده مجلس 
  استخيزش و اعتراض غارتشدگان بازتاب خشم و نفرت عموم مردم ايران عليه تماميت رژيم  خانم مريم رجوي:

  
 غارت شدهتوسط رژيم آخوندی در بازار بورس  شمار زيادي از مردمي كه اموال و اندوخته هايشان امروز، چهارشنبه اول ارديبهشت،

، رييسي و مجلس آخوندها شعار روحاني راهپيمايي زدند و عليه خامنه اي،دست به اعتراض و  و تبريز اصفهان درتهران، مشهد، ،است
  . و نمايش انتخابات رياست جمهوري آخوندها را تحريم كردند دادند
 

و  كردند مقابل استانداري تجمعغارت شدگان در مشهد، تجمع كرده و خيابان را بستند. شدگان درتهران مقابل تاالر بورس  غارت
  .معترضان در مقابل سازمان بورس در چهارباغ تجمع كردنددست به راهپيمايي زدند. در اصفهان 

  
فرمانده «، »ادهدزدي مگر آزاي رهبر آزاده «، »کنديم تيرهبر حما کنديم انتيدولت خ«، »مرگ بر روحاني«شعار ميدادند:  معترضان

ازبس دروغ شنيديم « ،»شرف اعدام بايد گرددروحانی بی«، »ازجيب ملت سكوت بيت رهبر دزدي«، »هوا ون رفت روكل قوا زندگي م
رئيسي دزدي  رئيسي« ،»يم مي ميريم ايران و پس ميگيريممي جنگ« ،»نديديم ماديگه راي نميديم عدالتي«، »ماديگه راي نميديم

تظاهرات کنندگان در برخي از ». یدرراه آزادگ کنميجان فدا م یزندگ کنمينم ربارستميز«و  »بزرگي چطورهنوز نديديين به ا
  ».تر از احيای برجام استروحانی احيای بورس مهم«ی که حمل ميکردند نوشته بودند: هايپالکارد

  
 رانيملت ا«گفت:  خطاب به روحانيبيگی نماينده مجلس ارتجاع از تبريز عليرضا روزگذشته ، جنگ گرگها در درون رژيمدرجريان 

شما  تيدر بورس تحت مسئول یرانيا ونيليم۵۰ یتر از مال باختگواضح یليعدم اعتماد دل نيا یبرا ...به شما اعتماد ندارند  گريد
 یدر صفوف مخالفان نظام جمهور یريگانتقام زهيکه با انگ یمحرز شما چه تعداد افراد ريتقص نياارائه کرد؛ به واسطه توانینم

  .»قرار گرفتند رانيا یاسالم
  

 :گفتو تبريزاصفهان  ،هموطنان بپاخاسته در تهران و مشهديران با درود به ، رييس جمهور برگزيده مقاومت اخانم مريم رجوي
عموم مردم  نفرتجنايتكار و چپاولگر آخوندي، بازتاب خشم و سردمداران رژيم يزش و اعتراض غارتشدگان و شعارهاي آنها عليه خ

دزدي و فساد حكومتي و به تبع آن فقر ، بر سركار است ديكتاتوري دينياست. وي با تاكيد بر اينكه تا اين رژيم  تماميتايران عليه 
  ش اعتراضي آنها فراخواند.بيشتر ميشود، عموم جوانان را به همبستگي و حمايت از غارتشدگان و جنب و تورم و بيكاري

  
  رانيمقاومت ا یمل یشورا رخانهيدب

 )۲۰۲۱آوريل  ۲۱( ۱۴۰۰اول ارديبهشت 
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  ۱۴۰۰اول ارديبهشت  -» اسالمو پله کردن، مردمو ذله کردن«-بورس، مقابل تاالر بورس تهران  غارتشدگانتجمع  -تهران 

 
  ۱۴۰۰ بهشتياول ارد -» مرگ بر روحانی«-بورس، مقابل تاالر بورس تهران  غارتشدگانتجمع  -تهران 
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 ۱۴۰۰ بهشتياول ارد -» دولت خيانت ميکند، رهبر حمايت ميکند«-بورس  غارتشدگان و راهپيمايی   تجمع - مشهد

 
 ۱۴۰۰ بهشتياول ارد -  »بورس غارتشدگانتجمع « - اصفهان


