با تمام توان از حرکت انقالبی کشاورزان اصفهان
حمایت کنیم !

امروز جمعه  81اسفند  ، 8931شهر اصفهان شاهد خروش دوباره بخش
دیگری از ارتش گرسنگان ایران علیه سرمایه داران زالو صفت حاکم و رژیم
مدافع آنان جمهوری اسالمی بود .خروشی که وقتی با سرکوب قهر آمیز
و خونین نیروهای مسلح رژیم وابسته به امپریالیسم جمهوری اسالمی
مواجه شد  ،نه تنها از پای ننشست  ،بلکه به قهر انقالبی توسل جست.
حوادث امروز اصفهان نمونه دیگری در تایید این حقیقت است که به رغم همه تالش های دژخیمان
رژیم سرکوبگر جمهوری اسالمی برای سرکوب وحشیانه توده های انقالبی که برای نان و آزادی به پا
خاسته اند  ،جنبش انقالبی همچنان به حرکت خود به جلو ادامه می دهد .امواج مبارزه انقالبی توده
ها این بار از اصفهان سر برکشید و نشان داده شد که توده های محروم و گرسنه ایران باخشمی
سوزان  ،بی اعتناء به تمام دار و دسته های جانی حاکم  ،برای دگرگونی بنیادی کلیت نظم ضد
خلقی به میدان رزم می آیند.
هزاران تن از کشاورزان محروم اصفهان که برای دفاع از "حق آب" و حیات خود به پا خاسته اند مورد
هجوم وحشیانه نیروهای سرگوبگر جمهوری اسالمی قرار گرفته اند .عامل اصلی چنین وضعی طرح
های غارتگرانه ای می باشند که در طول سالها بدون اعتناء به خواستها و نیازهای کشاورزان و
زحمتکشان منطقه و مردم  ،تنها برای پر کردن جیب های سرمایه داران و زمینداران بزرگ  ،مسیرهای
آب را عوض کرده و با توجه به خشکسالی موجود  ،ضمن دستبرد زدن به منابع محدود شونده آبی ،
کشاورزان زحمتکش را به خاک سیاه می نشانند .آنها در هنگام به وجود آوردن و یا تشدید بحران آبی
نیز می کوشند مردم منطقه را به جان یکدیگر انداخته و تضادهای ناشی از سودجویی و سوء مدیریت
خود را بر سر آنان خراب کنند.
حوادث اصفهان نمونه دیگری ست که نشان می دهد فساد و پوسیدگی چنان سراپای این رژیم
منفور را فرا گرفته است که قادر به پاسخگوئی به کمترین نیاز توده ها نیست و مجبور است در مقابل
بدیهی ترین خواستهای آنان  ،به اسلحه و سرکوب خونین آنان متوسل شود که البته از این طریق ،
خشم انقالبی توده ها را هر چه بیشتر علیه خود و علیه نظم ارتجاعی موجود فزونی می بخشد.
در طی دو روز گذشته ( 81و  81اسفند)  ،مزدوران حکومت ابتدا با گاز اشک آور و باتوم  ،به ضرب و
شتم کشاورزان گرسنه و محروم پرداختند و بعد زرهپوش های جنگی و یگانهای ویژه ضد شورش به
کشاورزان و مردم بی دفاع  ،مسلحانه حمله کردند .توده های به جان آمده و پایدار  ،روی خواستهای
برحق خود  ،با شجاعت به مقابله برخاستند  -هر چند دستانشان خالی بود و جز سنگ و آجر پاره
سالحی برای مقابله نداشتند .اما درگیری قهر آمیز بین توده ها و نیروهای مسلح رژیم حافظ منافع
امپریالیستها و سرمایه داران وابسته داخلی به دنبال شلیک مستقیم نیروهای سرکوب به مردم و
زخمی کردن حداقل هشت نفر از آنها به شهر اصفهان کشیده شد .گزارشات ارسالی از سوی
معترضین بیانگر آن است که کشاورزان به جان آمده و مردم پشتیبان آنان با مشاهده وحشی گری
مزدوران رژیم  ،در برخی موارد اسلحه بیرون کشیده و قهر ضد انقالبی ماموران رژیم را با آتش
سالحهای خود جواب دادند .در یک مورد نیز از تاکتیک زیر گرفتن مزدوران رژیم – همان تاکتیکی که
اولین بار در سال  8911عمال رژیم علیه مردم انقالبی به کار بردند  -استفاده شد  ،به این صورت که
یک ماشین شخصی به صفوف مزدوران حمله کرد و آن طور که مردم خشمگین در برخی از ویدئوهای
گرفته شده از این حرکت می گویند  ،چند تن از آنها را "لوله" کرد .با مشاهده مقاومت مردم و مبادرت
آنها به مقاومت مسلحانه و قهر آمیز  ،هنگام شب برخی از واحد های سرکوبگر شروع به فرار و عقب
نشینی کردند.
مردم تحت ستم و مبارز ایران!
رویدادهای امروز اصفهان  ،نشان دیگری از این حقیقت است که جنبش انقالبی گرسنگان به پا خاسته و به جان
آمده ایران دربند ما را سر باز ایستادن نیست .نه کشتار و سرکوب توده ها و نه قتل آنها در زیر شکنجه و به
عبارت دیگر "خودکشی" کردن آنها در شکنجه گاه ها  ،هیچ یک قادر به در هم شکستن امواج این جنبش
انقالبی و سرکوب آن نگشته است .بر عکس نمونه های مقابله قهر آمیز توده های جان به لب رسیده با مزدوران

رژیم که در حرکت کشاورزان اصفهان و دراویش گنابادی دیده شد  ،آشکار می سازد که توده های محروم و به
جان آمده در حرکات اعتراضی خویش هر چه بیشتر به این حقیقت پی برده و آگاه شده اند که قهر ضد انقالبی
جمهوری اسالمی را تنها می توان با تسلیح و اعمال قهر انقالبی به شیوه ای موثر پاسخ داد.
تداوم اعتصابات و اعتراضات دلیرانه کارگران هپکو و هفت تپه و  ...حرکات شجاعانه زنان که در روز جهانی زن در
زیر تیغ سرکوب و بگیر و ببند  ،با طرح خواستهای برحق به خیابان آمده و حکومت را به چالش کشیدند  ،تشدید
روزمره تضاد بین حکومتیان یعنی گرگان حاکم و باالخره آنچه امروز در خروش کشاورزان زحمتکش در اصفهان
گذشت  ،همه و همه نشانگر قوی تر شدن هر چه بیشتر بانگ انقالبی ست که با ضربانهای بلند از اعماق
جامعه تحت سلطه پژواک می شود .در چنین شرایطی وظیفه همه نیروهای انقالبی است که به هر شکل که
می توانند به پیشبرد جنبش توده ها یاری برسانند و به خصوص در پخش ایده های انقالبی در میان توده ها که
باعث تقویت مبارزات آنان و طرح شعارهای هر چه رزمنده تر شود  ،جدیت هر چه بیشتری به خرج دهند .با تمام
قوا باید از این جنبش توده ای و همچنین از هر جنبش انقالبی دیگر برای سرنگونی رژیم پوسیده و وابسته به
امپریالیسم جمهوری اسالمی و حرکت برای ایجاد زمینه های یک تغییر بنیادی در نظام استثمارگرانه حاکم دفاع
کرد.
درود بر کشاورزان دلیر اصفهان که در مقابل قوای سرکوبگر جمهوری اسالمی ایستادند و با اعمال قهر از حق
خود برای نان و آب و حیات دفاع کردند.
نابود باد رژیم وابسته به امپریالیسم جمهوری اسالمی!
زنده باد مبارزه مسلحانه که تنها راه رسیدن به آزادی ست!
زنده باد انقالب!
با ایمان به پیروزی راهمان
چریکهای فدایی خلق ایران
 81اسفند 8931

