ﻣوج تظﺎهﺮات در اعﺘﺮاض
به
گﺮاﻧﯽ ﻧﺎن و افسﺎرگسيخﺘگﯽ تورم

تظاهرات و درگيریهای گستردهای که در پی گرانی نان و موج گسترده افزايش بهای کاﻻها از دو روز پيش در خوزستان آغاز
گرديد ،بهرغم سرکوبگری نيروهای مسلح رژيم جنايتکار و آدمکش جمهوری اسﻼمی بهسرعت در حال گسترش به استانها و
شهرهای ديگر است .مردمی که از ستمگریهای جمهوری اسﻼمی جانشان به لب رسيده بار ديگر به پا خاستهاند .روز پنجشنبه ٢٢
ارديبهشت ،در اغلب شهرهای خوزستان تظاهرات مردم و درگيری با واحدهای ضد شورش رژيم در خيابانها ادامه داشت .مردم
ايذه برای چندمين روز متوالی به نبرد ادامه دادند .در انديمشک مزدوران مسلح رژيم برای مقابله با تظاهرات ،مستقيما ً بهسوی
مردم آتش گشودند .از تعداد تلفات هنوز گزارشی دقيقی ارسال نشده است .در دزفول تظاهرکنندگان همچنان در خيابانها حضور
دارند .در شهر فﻼحيه شادگان ،مردم مبارز ،حوزه علميه ارتجاع حاکم را اين شهر را به آتش كشيدند .در ياسوج ،تظاهرات مردم
مورد يورش نيروی ضد شورش قرار گرفت و تعدادی بازداشت شدند .در کهگيلويه و بويراحمد ،مردم جونقان پايگاه بسيجيان
مزدور را به آتش کشيدند .مردم درود در لرستان با شعار مرگ بر خامنهای به خيابانها آمدند .در کرمانشاه ،تظاهرکنندگان عکس
خامنهای را پائين کشيدند و آتش زدند .بهرغم وحشیگری نيروهای مسلح رژيم و تيراندازی مستقيم بهسوی مردم  ،تظاهرات
خيابانی در خوزستان و استانهای غرب کشور پيگيرانه ادامه دارد.
اين مبارزات مردم گرسنه ،فقير و بيکار در اعتراض به گرانی نان و ديگر کاﻻها در حالی ادامه يافت که هزاران تن از معلمان نيز
در همين روز در متجاوز از  ٣٣شهر کشور با تجمعات اعتراضی و سردادن شعار عليه مقامات دولتی ،خواستار آزادی فوری و
بیقيدوشرط دهها معلم زندانی و تحقق مطالبات خود شدند.
کﺎرگﺮان و زحمﺘکﺸﺎن ! ﻣﺮدم سﺘمديده سﺮاسﺮ ايﺮان!
رژيم ارتجاعی جمهوری اسﻼمی که تمام موجوديتش با کشتار و جنايت عجين است و ميليونها تن از مردم ايران را باسياستهای
ارتجاعیاش به فقر و فﻼکت هولناکی سوق داده است ،در واپسين لحظات حيات ننگينش قرارگرفته است .مردم شهرهايی را که به
مبارزه عليه گرانی نان و رشد افسارگسيخته تمام کاﻻها روی آوردهاند ،تنها نگذاريد .با برپائی تظاهرات و اعتصابات در تمام
استانها و مناطق کشور به ياری مردمی برخيزيد که در همين لحظه در خيابانهای تعدادی از شهرهای کشور به نبرد برای مقابله
با سياستهای ارتجاعی رژيم و سرنگونی جمهوری اسﻼمی برخاستهاند.
سازمان فدائيان )اقليت( از مبارزه قهرمانانه مردم خوزستان و استانهای غربی کشور که در واقعيت ،نبردی برای سرنگونی رژيم
ستمگر حاکم است ،حمايت میکند و عموم کارگران و زحمتکشان سراسر کشور را به برپائی تظاهرات و اعتصابات برای
سرنگونی جمهوری اسﻼمی فرامیخواند.
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