
www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ١

 
 

  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم

www.afgazad.com                                                                                           afgazad@gmail.com 
 .Iran's M  ايرانآئينۀ 

 
  فرح نوتاش

                 ٢٠١٨ فبروری ٢٠
 

  ...سد گتوند
  درياچۀ حوض سلطان دوم

  ايراندر  حاکميت دشمن سندو معتبر ترين عظيم ترين 
  
  

ن فعاال علت چيست ؟که شکل می بندد   اذھاندر ن محيط زيست ايران در زندان مال، اين پرسش فعاالبا قتلامروز 

  ؟ چرامحيط زيست 

ه  ب تنھاجرم جاسوسی ،افشای وقوف بر به دليل خود کشی  ،چون، جا اندازی جوابیدر البته دست و پا زدن رژيم مال  

فکر  ھرگز به انمی دانند که مبارزخوب ھمه . می شود منتھی ، بعد تازه ای از کراھت چھرۀ رژيم مال افشای 

  .دنافتخودکشی نمی ا

مملو از اسناد و مدارک بينھايت در اثبات جنايت ھای آنان است ولی حاکميت رژيم مال ،  سال ۴٠اگر چه ايران بعد از 

  .  استيان ايرانبر  دشمنحاکميت  سندبا سه بعد مھم ،) گ مثل گل(سد گتوند

  ردم  کشتار بی صدای مبی خانمانی، بی کاری و ودر ايران  بعدی چند تخريب  به لحاظ : يک

    وايجاد مھاجرت معکوس،  با ھدف تخليۀ مناطق نفتخيز، احداث:دو

   . به ملت ايران عظيم و جبران ناپذيرمصيبتاين  در تحميل ، به لحاظ دست داشتن تمام جناح ھای حاکميت ماليان: سه

  .در زندان مال استن محيط زيست ايران ا ، و مبارزه عليه آن ھا،  علت قتل مبارزايت ھاآگاھی و وقوف بر اين جن

 .مردم ايران استبا ينۀ تمام قد دشمنی جناح ھای مختلف رژيم مال ئ آ، درياچۀ حوض سلطان دوم  سد گتوند يااحداث

ل سيالب و در سال، کنتر برق گيگاوات ساعت۴.۵٠٠، چون ايجاد دلپذيراندجذاب و گذشته از اھدافی که در کالم بس 

 با يک ھدف ساخته شده ًصرفا،  اين سد ين دست و جاذبه ھای جھان گردی، ئپاھای فصلی کارون، تنظيم آب کشاورزی 

جھان  یزمينزير  سلطه بر تمام منابع ،  کهم جھانیبا اھداف صھيونيس  درست در ھماھنگی تنگاتنگ، و آن ھدف. است

  . معادن نفت استم به امپرياليسسھلدستيابی برای تخليۀ مناطق نفتخيز ايران و در مورد سد گتوند ، .  می باشداست

 کيلومتری شمال شرقی شھر گتوند ، در استان خوزستان ١٠ کيلومتری شھرستان شوشتر، ٢۵سد گتوند عليا، در فاصلۀ 

 ميليون متر ۵٠٠ ميلياردو ۴اين سد دارای مخزنی به گنجايش . و آخرين سد بر رود کارون است. احداث شده است

  . می باشدبزرگترين سد خاکی ايران و .  متر است١٨٢مکعب و دارای ارتفاع 
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ھاشمی  اکبر ،قاتل کبير به دست ١٣٧٢سال در اوليه و کلنگ زنی و احداث جاده ھای منتھی به آن مطالعات 

  . آغاز شده است١٣٧۶ی اين طرح در سال ئعمليات اجرا و ،رفسنجانی

 شرکت سپاسد، راو اجرای آن اليت  مطالعات طرح را شرکت مھاب قدس، وابسته به مافيای آستان قدس رضوی و و

  .  استگرفتهعھده بر سپاه پاسداران رانت خواران وابسته به 

پروژه داده شده است ولی از والن ؤھای فعاالن محيط زيست از ھمان آغاز شروع شده و تذکرات مدام به مسنگرانی 

 ی ھایئ تذکرات و راھنمااست ، ھموارهآنجا که ھدف، تخريب ايران و تاراندن ايرانيان از ملک و بوم خويش بوده 

  . در زندان اقدام به قتل آنان کرده اندھم  ً نھايتاو . رو شده است ه روبی ئ با بی اعتنا ن محيط زيستفعاال

والن به معدن نمک با صدھا ميليون تن نمک در نزديکی ؤ مسلۀ نگران کننده برای فعاالن محيط زيست عدم توجهأمس

و ھرگز مشکلی ايجاد  کيلومتر با سد فاصله دارد ۴.۵ ،اين معدن،  کهی، به جوابحقيروالن با تؤولی مس. سد بوده است

  .نخواھد کرد بسنده می کردند

زير آب فرو رفته و شوری آب سد و  به ،اين معدن نمکرگه ھا و سپس گنبد ھای  ١٣٩٠ر سال دبا آب اندازی سد،  

ی که می گفتند ئاز آن ضريب اعتماد باالاثری و . . شده استرود کارون ھر روز  بيشتر و بيشتر واريز به سپس 

  . مشاھده نمی شود

ه  ميليون تن نمک از سد به رودخانۀ کارون ب١٧ و اعالن ريختن  ه سال آبگيری اين درياچ٣  بعد از ١٣٩٣رسال د

نپذيرفته وراه رود کارون را از سد جدا را وليتی ؤ مس،والن احداث سدؤ، مس در سد  ميليون تن نمک موجود ٧عالوۀ 

ن زمان آ !گويا پيشتر پساب ھا موجود نبود. و مشکل شوری را به تخليه پساب کشاورزی نسبت داده اند. نکرده اند

 در ايران مثلی .استکه امروز بسی بيشتر  ،بودرسيده  گرم در ليتر ٣٠٠به ين سد ئميزان انحالل نمک در اليه ھای پا

 با نيت تخريب و ، لزولی اينان که از ا.  منفعت است، بگيریجا کهجلوی ضرر را ھر. کار برده می شوده معروف ب

 و به اظھارات کارشناسان برای جدا سازی و کار شده اند ، نمی خواھند که جلوی ضرر را بگيرنده ب ويرانی دست

  .  را می کشند که به خرابکاری و ويرانی راحت تر ادامه دھندانمعترض حتا. ی نمی کنندئن نيز اعتنانجات کارو

  .و حال اين که اينان آب شيرين کارون را شور  رويند ، آب شور را شيرين می کننده در ممالکی که با کمبود آب روب

گياھان را می . به نمک می آاليدستان را  مزرعه ھای خوز و می شودجاری اين نمک روان بر دشت ھای خوزستان

و حاشيه نشينی . خوزستان می تاراندو بی زمين را از بيمار  ، بيکار، مردم گرسنه . می کندخشکاند و زمين را بی ثمر 

  .  می شوددر ايران، مصيبت بزرگ امروزو کارتون خوابی 

 خاکپ،  ھارکار گيری  ه مريکا با باو .  می شودخشک، سيراب از پسآب ھای آلوده به تمام باکتری ھاشوره زار ھای 

   .   رددا می طور دائم معلق نگهه  براايران آلوده به ذرات آلوده به ارانيوم از عراق و و انواع آلودگی ھای ديگر در

  . ديگر فضای سبز دارند چه باک کشور ھایاگر 

معلق و ی ئ و ريز گردھا شوره زار، بس گستردهچۀ حوض سلطان و سر زمينیدو دريااز برکت رژيم مال ، ما نيز

  . می شودغبار محومردمی که در زندگی 

وھنوز نه از دزدی ھا  سخنی رفته و نه از فريبی که پول مردم . امروز آب و زمين ايرانيان بر باد می رود و فردا نفت

  . را به دامن مافيای آستان قدس می ريزد

  با ايجاد اپوزيسيون واحد ضد امپرياليستی 

  رژيم مالازی دسوی برانه ش بپي

  ٢٠١٨ /٠٢/ ١٧       وين       جبھۀ جھانی ضد امپرياليست    قدرت زنان



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٣

  
  دکوه نمکی در سد گتون

  
 
  
  


