
 
 رژيم آخوندی  جنايتكارانه و چپاولگرانهسیاستهای  مردم علیهاقشار مختلف و خیزشهای  اعتراضات

   رودزاینده تغییر مسیر آبه و ممانعت از کشاورز اصفهانی برای گرفتن حق ۳۰۰۰تجمع بیش از  •
 ی سرکوبگر انتظامی در تهران و درگیري بانیرو  شرکت آذویکو غارت شدگانتجمع  •
»روحاني حیا كن این ملتو رها   بورس در مشهد، کرمانشاه و زنجان با شعار:  غارت شدگانتجمع اعتراضی   •

 كن«، »مادیگه راي نمیدیم ازبس دروغ شنیدیم« 
 

از  ۱۴۰۰اردیبهشت  ۴شنبه  امروز  صبح   از    ۳۰۰۰بیش  با  اصفهانی    انکشاورزتن  آبه خود  براي گرفتن حق  خودرو    ۷۰۰همراه 
 دست به تجمع زدند. در اصفهان    ،وبرگرداندن آب زاینده رود

 
انقالب اصفهان از ممنوع بودن  ضد  و    یدادستان عموماین تجمع درحالي شكل گرفت كه بنا به رسانه هاي حكومتي پیشاپیش  

بود  خبر داده و تاكید كرده    « استان  نیتأم  ی رود بدون مجوز شورا  ندهی و زا ی هر گونه تجمع تحت عنوان مطالبات حوزه کشاورز»
اعتراضات در    یدهمترصد جهت   یمعاند قرار گرفته و عوامل نفوذ   یانهایجر  ستفاده قشر موضوع سوءا  ن یها و مطالبات اخواسته »

 «.اند برآمده  ش یو خرابکارانه خو یاس یبه اهداف س  لین یراستا
 

  در مورد مشكالت آب در استانهاي چهار محال بختیاري و اصفهانپیش از این احمد راستینه نماینده شهركرد در مجلس ارتجاع  
های ضدانقالب  الشعاع قرار داده و پخش برخی از اعتراضات در شبکه استان را تحت  ۲برخی سعی دارند حسن همجواری بین  گفت: »

«)خبرگزاري فارس  استان را بهم بزند   ۲ریزی کرده است تا برادری و حسن همجواری  دهد که سازمان منافقین برنامه نشان می
 (. فروردین ۳۰ سپاه پاسداران

 
هایشان، مشهد، کرمانشاه و زنجان بار دیگر در اعتراض به غارت اموال و سرمایه در همین حال غارتشدگان بورس از صبح امروز در 

بورس   اداره  مقابل  اعتراضی در  ملتو رها كنتظاهر کنندگان شعار میدادند: »مبادرت كردند.  به تجمع  این  «،  روحاني حیا كن 
 «.  بورس ما بورس ما كوره پول سوزما«و »مادیگه راي نمیدیم ازبس دروغ شنیدیم»
 

های اخیر در مقابل وزارت صنعت رژیم  امروز برای چندمین بار طی هفته شرکت آذویکو    غارتشدگاناز سوی دیگر صدها تن از  
تا حقمو نگیرم هرروز همین بساطه«، »وزیر شرف    » تجمع نموده و اقدام به بستن خیابان نمودند. تجمع کنندگان شعار میدادند  

سرمایه هاي قربانیان را از چند سال  آذیكو    . داشته باش بیا جواب داشته باش« و »ما دیگه رأی نمیدیم، بس که دروغ شنیدیم«
نندگان و پاره  که با حمله به تجمع کی سرکوبگر انتظامی  نیروبا    معترضان.  پیش به بهانه فروش خودرو به آنها چپاول كرده است

سط  تو  معترضانبا سردادن شعار بیشرف بیشرف مانع از دستگیری  د، درگیر شدند و  تجمع را بهم بزن  کردن پالکاردها میخواست 
 نیروی انتظامی شدند.

 حمله به تجمع کنندگان

کو  mp4.آذوی



 
بورس در مشهد  و  آذیکو  کشاورزان شجاع اصفهان، غارت شدگان    بهدرود  با    خانم مریم رجوي، رییس جمهور برگزیده مقاومت ایران

دست به اعتراض  برای گرفتن حقوق به یغما رفته خود،  بار دیگر  كه برغم شرایط كرونایي و تدابیر سركوبگرانه    و زنجان و کرمانشاه
، با شعارهایي همچون دولت  ها و ماههاي اخیردر هفته   مردم مختلف  خیزشها و اعتراضات اقشار  گفت:  و اعتصاب و راهمپیایی زدند  

نشان از عزم    ، اینهمه دروغ شنیدیم ما دیگه راي نمیدیم، تا حق خود نگیریم از پا نمینشنیمخیانت میكند، رهبر حمایت میكند،  
 . داردجزم مردم ایران برای سرنگوني رژیم آخوندي و استقرار آزادی، دمكراسي و عدالت 

 
 دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران 

 ( ۲۰۲۱آوریل   ۲۴) ۱۴۰۰اردیبهشت  ۴
 

 
 ۱۴۰۰اردیبهشت    ۴  -به شان از زاینده رود آکشاورزان اصفهانی برای گرفتن حق تجمع    -اصفهان  



 
 ۱۴۰۰اردیبهشت    ۴  -تجمع اعتراضی مالباختگان آذویکو    -تهران  


