
در دفاع از مبارزات بر حق مردم دالور 
اصفهان و شهرکرد 

بـا بـاال گـرفـتن اعـتراضـات مـردمی در رابـطه بـا کمبود آب و عـدم تـامین 
حــق آبــه کشاورزان در اصــفھان و بــه دنــبال تجــمعات و تــحصن کشاورزان 
اصـفھان در بسـتر خشک زاینده رود مـردم سـتم دیده اسـتان چـھارمـحال و 
بــختیاری نیز جھــت پیگیری مشکالت خــویش در حــوزه آب و اعــتراض بــه 
طـرح ھـای انـتقال آب از مـنطقه شـان بـه این اعـتراضـات پیوسـتند. این در 
حــالی اســت که ھــمزمــان بــا خیزش مــردم اصــفھان مبلغین جــمھوری 
اسـالمی بـرای ایجاد تـفرقـه بین این مـردمـان مـبارز و ھمچنین بین مـردم 
اصـفھان و خـوزسـتان بـه اشـاعـه دروغ جھـت گـمراه کردن ذھـن عـموم در 

مورد این اعتراضات توده ای پرداخته اند. 

در تبلیغات ارتـجاعی این طـور جـلوه داده می شـود که گـویا کشاورزان اصـفھان زیاده خـواه بـوده و خـواھـان 
آنـند که آب خـوزسـتان بـه طـرف زاینده رود سـرازیر شـود. این دروغ از آن رو از طـرف مـرتجعین اشـاعـه یافـته 
اسـت که بـتوانـند نـقش رژیم جـمھوری اسـالمی در حـمایت از مـنافـع سـرمـایه داران که بـدون بـررسی ھـای 
کارشـناسـانـه دسـت بـه ایجاد کارخـانـه ھـای مـتعدد زده انـد را الپـوشـانی نـمایند. این سـرمـایه داران تـحت 
حـمایت رژیم بـا کشیدن تـونـل ھـایی، آب مـناطقی را بـرای بـه راه انـدازی صـنایع مـورد بھـره بـرداری خـود 
اسـتفاده می کنند. از طـرف دیگر دسـت انـدرکاران رژیم ضـد خـلقی حـاکم بـا مـشاھـده پیوسـتن مـردم تـحت 
سـتم اصـفھان که خـود زخـم ھـای جـان سـوزی از حـاکمیت جـمھوری اسـالمی در تـن دارنـد بـه تجـمع 
اعـتراضی کشاورزان حـق طـلب و شـجاع اصـفھان و در خـوف از سیل جـمعیتی که در مـقابـل خـود می دیدنـد 
دسـت بـه تـاکتیک جـدیدی زده و کوشیدنـد بـا گسیل بسیجی ھـای مـزدور خـود بـه میان مـردم، مـبارزات آنـھا 
را بـه دسـت خـود گـرفـته و کنترل کنند. امـا این تـرفـند بـا ھشیاری مـردم آگـاه و رزمـنده اصـفھان شکست 

خورد. 

درسـت در پی شکست تـاکتیک ھـا و تـرفـندھـای رژیم بـرای کنترل مـبارزات مـردم اصـفھان بـود که دیروز در 
سـوم آذرمـاه نیروھـای مسـلح و مـزدور رژیم طـبق مـعمول حـمالت وحشیانـه خـود بـه مـردم را آغـاز کردنـد. 
مـزدوران و اوبـاش رژیم بـه چـادرھـایی که کشاورزان در بسـتر خشک زاینده رود بـر پـا کرده بـودنـد یورش 
بـرده و تـعدادی از آنـھا را پـاره کرده و آتـش زدنـد. کشاورزان اصـفھان این چـادرھـا را جھـت ادامـه تـحصن خـود 
که بیش از ده روز اســت ادامــه دارد بــر پــا کرده بــودنــد. گفتنی اســت که این حــمالت در حــالی صــورت 
می گیرد که پیش از آن بـا طـرح یک سـئوال انحـرافی که "چـرا رژیم مـردم خـوزسـتان را فـوری سـرکوب کرد 
ولی کاری بـه مـردم اصـفھان نـدارد" سعی کرده بـودنـد در مـورد حـقانیت اعـتراضـات کشاورزان و مـردم 
شـجاع اصـفھان ایجاد تـوھـم بکنند تـا جـنبش حـق طـلبانـه و ضـد رژیمی مـردم شـجاع اصـفھان غیر از آنـچه در 
واقعیت ھسـت جـلوه کند. الـبته در طی تـظاھـرات چـه در اصـفھان و چـه در شھـرکرد تـوده ھـای دالور بـا سـر 
دادن شـعارھـای انـقالبی بـا سـخنرانی ھـا بـه خـصوص از طـرف زنـان مـبارز و بـا ھـو کردن عـوامـل رژیم که از 
مـردم گـداییِ حـمایت بـرای "رھـبر مـعظم“شـان را می کردنـد و یا کف و سـوت زدن بـه جـای اجـابـت خـواسـت 
آنـھا بـرای صـلوات گـفتن و ھمچنین ابـراز ھمبسـتگی خـود بـا مـردم خـوزسـتان و مـردم عـرب این دیار تـمامـا 
درجـه ھـوشیاری و آگـاھی واالی خـود در مـقابـل دسـایس رژیم را بـه نـمایش گـذاشـته و بـر ھمبسـتگی 

تمام مردم تحت ستم ایران در مقابل رژیم جمھوری اسالمی پای فشردند. 

در شھـرکرد مـردمـان جـان بـه لـب رسیده و مـبارز بـا تجـمع در مـقابـل اسـتانـداری چـھارمـحال و بـختیاری بـا سـر 
دادن شـعار "مـا مـردمـان جنگیم، بـجنگ تـا بجنگیم" جـمھوری اسـالمی را مسـبب ھـمه نـارسـایی مـوجـود در 
زمینه کمبود آب دانسـته و بـه خـصوص بـا تـوجـه بـه تـالش کارگـزاران جـمھوری اسـالمی جھـت تـفرقـه انـدازی 

بین مردم فریاد "اتحاد، اتحاد" سر دادند. 



 مـردم مـعترض در چـھارمـحال بختیاری در تجـمع خـودشـان اعـالم کردنـد که اگـر مـافیای آب بـه غـارت آب 
مـنطقه ادامـه دھـد و جـمھوری اسـالمی مـسالـه آب را حـل نکند و  تـونـل ھـایی که جھـت بـه تـاراج بـردن آب 
مـنطقه تـوسـط "قـرارگـاه خـاتـم" ایجاد کرده را نـبندد مـا مـراکز انـتقال آب را ویران خـواھیم کرد. مـردم در 
حـالیکه شـعار می دادنـد ”دولـت خـودش مـافیاسـت!“ نشـان دادندـ که کامال مـاھیت سـرمـایه داران و حـامیان 
آنـھا که بـه غـارت مـنابـع آبی مـشغولـند را می شـناسـند و می دانـند که اوضـاع بحـرانی کنونی حـاصـل 
سیاسـت ھـای ضـدمـردمی رژیم وابسـته بـه امـپریالیسم جـمھوری اسـالمی در طـول سـال ھـای طـوالنی 
حـاکمیت ضـد خـلقی اش بـوده اسـت ھـمان سیاسـت ھـای ضـد مـردمی ای که بـاعـث شـده نیمی از مـردم 
اسـتان چـھارمـحال و بختیاری بـرای تـامین آب شـرب خـود دچـار مشکل شـونـد و اجـبارا بـه بیش از ٣٠٠ 
روسـتا در این اسـتان بـا تـانکر آب رسـانی  شـود. بی جھـت نیست که در ھمین رابـطه خـبرگـزاری ایسنا 
گـزارش داده اسـت که مـعترضـان خـواسـتار تـوقـف پـروژه ھـای انـتقال آب از جـمله تـونـل بھشـت آبـاد، گـالب و 
سـد و تـونـل کوھـرنـگ ٣ شـدنـد و تـاکید کردنـد که اگـر قـرار اسـت آبی از این اسـتان بـه اصـفھان و یزد انـتقال 

داده شود تنھا باید برای مصارف شرب باشد نه مصارف صنعتی. 

در یکی از ویدیوھــایی که از این اعــتراضــات مــردمی پــخش شــده از زبــان یک زن مــبارز در اصــفھان 
می شـنویم که بـا لـعنت فـرسـتادن بـه خـاتمی و احـمدی نـژاد و غیره مـطرح می کند که سـرمـایه داران تـحت 
حـمایت جـمھوری اسـالمی عـامـل خشک شـدن زاینده رود بـوده انـد. یا در شھـرکرد در جھـت خنثی کردن 
تبلیغات تـفرقـه افکنانـه مـرتجعین، فـریاد اتـحاد بین خـوزسـتان، اصـفھان و بختیاری ھـا سـر داده می شـود. 
اینھا ھــمه از یک طــرف مــاھیت حــق طــلبانــه و انــقالبی مــبارزات اخیر در اصــفھان و شھــرکرد را نــشان 
می دھـند و از طـرف دیگر درجـه ی شـناخـت و آگـاھی مـردم از مسـببین بی آبی در این مـنطقه را بیان 

می کنند. 
واقعیت این اسـت که جـدا از خشکسالی ھـایی که بـر کمبود آب اثـر گـذاشـته اسـت اسـاسـا عـامـل اصلی 
بحـران کنونی کم آبی نـه فـقط در این مـنطقه بلکه در بیشتر مـناطـق ایران سیاسـت ھـای ضـد مـردمی 
جــمھوری اســالمی در طــول حیات ننگین اش می بــاشــند. این رژیم جھــت تــامین مــنافــع ســرمــایه داران 
زالـوصـفت بـدون آن که مـدیریت درسـتی در کار بـوده بـاشـد بـه انـتقال آب مـناطـق مـختلف مـبادرت کرده و بـا 
این کار خـود، ھـم محیط زیست را بـه خـطر انـداخـته و ھـم تـوده ھـای سـتم دیده را از مـنابـع طبیعی آب 
محـروم سـاخـته اسـت. در نتیجه این سیاسـت ھـای ضـد مـردمی حیات و معیشت ھـزاران تـن از کشاورزان 

زحمت کش و خانواده ھای شان در معرض نابودی قرار گرفته است. 

بحـران آب و بـه خـطر افـتادن زنـدگی میلیون ھـا نـفر در خـورسـتان، اصـفھان و اسـتان چـھارمـحال و بختیاری 
بـار دیگر ضـرورت مـبارزه متحـد کارگـران و کشاورزان و ھـمه تـوده ھـای سـتم دیده در سـراسـر کشور علیه 
دشـمن مشـترک را یادآوری نـموده و نـشان می دھـد که مـردم ایران تـنھا بـا مـبارزه بـرای سـرنـگونی رژیم 
جـمھوری اسـالمی و نـابـودی سیستم سـرمـایه داری حـاکم در ایران می تـوانـند بـه آزادی و خـواسـته ھـای بـر 

حق خویش برسند. 

ھر چه پر توان تر باد مبارزات حق خواھانه کشاورزان و مردم ستم دیده اصفھان و شھرکرد 
علیه جمھوری اسالمی! 

جمھوری اسالمی دشمن زحمت کشان، نوکر غارتگران نابود باید گردد! 
زنده باد آزادی!پیروز باد انقالب! 

چھارم آذر ١۴٠٠ برابر با ٢۵ نوامبر ٢٠٢١ 
چریک ھای فدایی خلق ایران


