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 موج  تظاهرات در اعتراض               
 به                             

 گرانی نان و افسارگسيختگی تورم         
 
 
 
  

روز پيش در خوزستان آغاز  ای که در پی گرانی نان و موج گسترده افزايش بهای کاالها از دو  های گستردهتظاهرات و درگيری
به به  رغم سرکوبگریگرديد،  اسالمی  آدمکش جمهوری  و  جنايتکار  استان نيروهای مسلح رژيم  به  در حال گسترش  ها و سرعت 

  ٢٢شنبه اند. روز پنجهای جمهوری اسالمی جانشان به لب رسيده بار ديگر به پا خاستهشهرهای ديگر است. مردمی که از ستمگری
ها ادامه داشت. مردم ، در اغلب شهرهای خوزستان تظاهرات مردم و درگيری با واحدهای ضد شورش رژيم در خيابانارديبهشت

به با تظاهرات، مستقيماً  انديمشک مزدوران مسلح رژيم برای مقابله  دادند. در  ادامه  سوی ايذه برای چندمين روز متوالی به نبرد 
ها حضور کنندگان همچنان در  خيابانگزارشی دقيقی ارسال نشده است. در دزفول تظاهرمردم آتش گشودند. از تعداد تلفات هنوز  

در ياسوج، تظاهرات مردم    دارند. در شهر فالحيه شادگان، مردم مبارز، حوزه علميه ارتجاع حاکم را اين شهر را به آتش كشيدند.
در   بازداشت شدند.  تعدادی  و  قرار گرفت  نيروی ضد شورش  يورش  بسيجيان که مورد  پايگاه  بويراحمد، مردم جونقان  و  گيلويه 

ها آمدند. در کرمانشاه، تظاهرکنندگان عکس ای به خيابان مزدور را به آتش کشيدند. مردم درود در لرستان با شعار مرگ بر خامنه
بهخامنه زدند.  آتش  و  کشيدند  پائين  را  وحشیای  بهرغم  مستقيم  تيراندازی  و  رژيم  مسلح  نيروهای  تظاهرات گری   ، مردم  سوی 

  های غرب کشور پيگيرانه ادامه دارد.خيابانی در خوزستان و استان
اين مبارزات مردم گرسنه، فقير و بيکار در اعتراض به گرانی نان و ديگر کاالها در حالی ادامه يافت که هزاران تن از معلمان نيز 

و سردادن شعار عليه مقامات دولتی، خواستار آزادی فوری و شهر کشور با تجمعات اعتراضی    ٣٣در همين روز در متجاوز از  
 ها معلم زندانی و تحقق مطالبات خود شدند.  قيدوشرط دهبی
  

 کارگران و زحمتکشان ! مردم ستمديده سراسر ايران! 
  

های ا باسياستها تن از مردم ايران ررژيم ارتجاعی جمهوری اسالمی که تمام موجوديتش با کشتار و جنايت عجين است و ميليون
ننگينش قرارگرفته است. مردم شهرهايی را که به   اش به  فقر و فالکت هولناکی سوق داده است، در واپسين لحظات حياتارتجاعی 

آورده کاالها روی  تمام  افسارگسيخته  و رشد  نان  گرانی  عليه  تمام  مبارزه  در  اعتصابات  و  تظاهرات  برپائی  با  نگذاريد.  تنها  اند، 
های تعدادی از شهرهای کشور به نبرد برای مقابله و مناطق کشور به ياری مردمی برخيزيد که در همين لحظه در خيابان ها  استان

 اند.های ارتجاعی رژيم و سرنگونی جمهوری اسالمی برخاستهبا سياست
  

قعيت، نبردی برای سرنگونی رژيم های غربی کشور که در واسازمان فدائيان (اقليت) از مبارزه قهرمانانه مردم خوزستان و استان
می حمايت  است،  حاکم  برای ستمگر  اعتصابات  و  تظاهرات  برپائی  به  را  کشور  سراسر  زحمتکشان  و  کارگران  عموم  و  کند 

 خواند. سرنگونی جمهوری اسالمی فرامی
 
  

  برقرار باد حکومت شورايی  -سرنگون باد رژيم جمهوری اسالمی
  دارینابود باد نظام سرمايه 

  باد سوسياليسمزنده  -باد آزادیزنده 
  سازمان فدائيان (اقليت) 

 ١۴٠١ماه ارديبهشت  ٢٢
  

  حکومت شورايی  –کار، نان، آزادی 
 
 
  
 
  
 


