ﻧﺎبود بﺎد جمهوری اسﻼﻣﯽ
پيﺮوز بﺎد ﻣﺒﺎرزات قهﺮﻣﺎﻧﺎﻧه ﻣﺮدم خوزسﺘﺎن

با گذشت هشت روز از فاجعه متروپل ،جمهوری اسﻼمی به جای پاسخگويی بهخواست و اعتراض برحق مردم آبادان ،شب گذشته
با استقرار نيروهای سرکوب در تمامی خيابانهای شهر ،حکومت نظامی اعﻼم نشده برقرار کرد.
مزدوران جمهوری اسﻼمی ،در روزهای گذشته نيز با تيراندازی و پرتاب گاز اشکآور به معترضان در آبادان و مردمی که در
ديگر شهرهای کشور همچون اهواز ،به حمايت از آبادان سياهپوش به خيابانها آمده بودند ،به مقابله برخاسته بودند.
تودههای ستمديده ايران ،بهخوبی میدانند که بروز فجايعی همچون متروپل ،نتيجه سيستم و فسادیست که تمامی حکومت از باﻻ تا
پايين را فرا گرفته است .سيستمی که در آن نه جان انسانها که پول تنها موضوع ارزشمند برای طبقه حاکم است.
بهرغم تﻼش همه جانبهی رژيم برای پايان دادن به تجمعات اعتراضی ،در طول اين هشت روز نه تنها خشم مردم آبادان فروکش
نکرد ،بلکه شعلههای اين خشم در سرتاسر ايران پراکنده شد و در اقصا نقاط کشور ستمديدگان کشور به حمايت از مردم آبادان و
خانوادههای داغدار برخاستند .از خرمشهر تا اهواز ،از نازیآباد تا شهر ری در تهران ،و تا يزد و اصفهان و بوشهر مردم به
خيابانها ريختند.
خواست مردم ستمديدهی ايران برای همه مشخص است .اما جمهوری اسﻼمی همانطور که تاکنون ديدهايم نه تنها به خواستهای بر
حق مردم کار ،نان و آزادی بیاعتناست ،بلکه حتا از پذيرش مسئوليت فجايعی که به بار آورده ،خودداری میکند.
حاصل بيش از چهل سال حکومت اسﻼمی را امروز همگان میبينند .تنها راه برای خﻼصی از تمامی اين فجايع و اولين گام در اين
مسير سرنگونی انقﻼبی جمهوری اسﻼمی است.
اين تنها راه واقعی مردم ايران است و هر کس و جريانی که غير از اين بگويد دشمن مردم ستمديدهی ايران است .دشمنانی که از
انقﻼب و قدرتگيری کارگران و زحمتکشان هراسانند.
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