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 ی خلق ايرانئچريکھای فدا
   ٢٠١٨ مارچ ١٣

 
با تمام توان از حرکت انقالبی کشاورزان اصفھان 

 ! حمايت کنيم
 

 بخش ۀشھر اصفھان شاھد خروش دوبار،  ١٣٩۶ ]حوت[ اسفند١٨امروز جمعه 

 حاکم و رژيم مدافع زالو صفتديگری از ارتش گرسنگان ايران عليه سرمايه داران 

يروھای وقتی با سرکوب قھر آميز و خونين نخروشی که . آنان جمھوری اسالمی بود

، ، نه تنھا از پای ننشست مسلح رژيم وابسته به امپرياليسم جمھوری اسالمی مواجه شد

  . بلکه به قھر انقالبی توسل جست

 دژخيمان رژيم سرکوبگر  ھایتالش ۀھم به رغم يد اين حقيقت است کهئأ ديگری در تۀحوادث امروز اصفھان نمون

، جنبش انقالبی   به پا خاسته اندآزادی نان و  برای کهانقالبیی توده ھا ۀسرکوب وحشيان جمھوری اسالمی برای

 انقالبی توده ھا اين بار از اصفھان سر برکشيد و نشان داده ۀامواج مبارز. ھمچنان به حرکت خود به جلو ادامه می دھد

، برای  ی حاکم به تمام دار و دسته ھای جانءبی اعتنا،  شد که توده ھای محروم و گرسنه ايران باخشمی سوزان

  . دمی آينبه ميدان رزم دگرگونی بنيادی کليت نظم ضد خلقی 

 ۀ مورد ھجوم وحشيانو حيات خود به پا خاسته اند" حق آب"ھزاران تن از کشاورزان محروم اصفھان که برای دفاع از 

د که نمی باشای ه عامل اصلی چنين وضعی طرح ھای غارتگران .نيروھای سرگوبگر جمھوری اسالمی قرار گرفته اند

تنھا برای پر کردن جيب ،  به خواستھا و نيازھای کشاورزان و زحمتکشان منطقه و مردم ءاعتنادر طول سالھا بدون 

ضمن دستبرد ،  مسيرھای آب را عوض کرده  و با توجه به خشکسالی موجود، ھای سرمايه داران و زمينداران بزرگ 

 و يا  آنھا در ھنگام به وجود آوردن .زان زحمتکش را به خاک سياه می نشانند کشاور،  آبیۀزدن به منابع محدود شوند

ی و سوء ئديگر انداخته و تضادھای ناشی از سودجو  نيز می کوشند مردم منطقه را به جان يکی بحران آبتشديد

  . مديريت خود را بر سر آنان خراب کنند

 گرفته است  را فرا پوسيدگی چنان سراپای اين رژيم منفورفساد و حوادث اصفھان نمونه ديگری ست که نشان می دھد 

 اسلحه و به، بديھی ترين خواستھای آنان مقابل  و مجبور است در  قادر به پاسخگوئی به کمترين نياز توده ھا نيستکه
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عليه نظم  خشم انقالبی توده ھا را ھر چه بيشتر عليه خود و ،از اين طريقالبته  متوسل شود کهآنان سرکوب خونين 

  .بخشدمی ارتجاعی موجود فزونی 

به ضرب و شتم ،  باتوم و  با گاز اشک آورءابتدامزدوران حکومت ،  ) اسفند١٧ و ١٨(در طی دو روز گذشته 

 ضد شورش به کشاورزان و مردم ۀھای ويژاحدو زرھپوش ھای جنگی و کشاورزان گرسنه و محروم پرداختند و بعد

 با شجاعت به مقابله ،حق خود هروی خواستھای ب،  توده ھای به جان آمده و پايدار .ند مسلحانه حمله کرد، بی دفاع

اما درگيری قھر آميز بين  . ھر چند دستانشان خالی بود و جز سنگ و آجر پاره سالحی برای مقابله نداشتند- برخاستند

 داخلی به دنبال شليک مستقيم نيروھای ۀستتوده ھا و نيروھای مسلح رژيم حافظ منافع امپرياليستھا و سرمايه داران واب

گزارشات ارسالی از سوی . شھر اصفھان کشيده شدسرکوب به مردم و زخمی کردن حداقل ھشت نفر از آنھا به 

 وحشی گری مزدوران رژيم ، در ۀن بيانگر آن است که کشاورزان به جان آمده و مردم پشتيبان آنان با مشاھدامعترض

در يک مورد .  جواب دادندھای خودموران رژيم را با آتش سالحأبرخی موارد اسلحه بيرون کشيده و قھر ضد انقالبی م

 عمال رژيم عليه مردم انقالبی ١٣٨٨ ھمان تاکتيکی که اولين بار در سال –وران رژيم نيز از تاکتيک زير گرفتن مزد

آن طور که مردم  يک ماشين شخصی به صفوف مزدوران حمله کرد و ، به اين صورت که استفاده شد- به کار بردند

 مقاومت ۀبا مشاھد . کرد" لوله"چند تن از آنھا را ،  خشمگين در برخی از ويدئوھای گرفته شده از اين حرکت می گويند

ھنگام شب برخی از واحد ھای سرکوبگر شروع به فرار و عقب ، ه و قھر آميزم و مبادرت آنھا به مقاومت مسلحانمرد

  .نشينی کردند

  ! ايرانرز تحت ستم و مبامردم 

 ۀا خاسته و به جان آمدگان به پنشان ديگری از اين حقيقت است که جنبش انقالبی گرسن، رويدادھای امروز اصفھان 

 آنھا در زير شکنجه و به عبارت ديگر نه کشتار و سرکوب توده ھا و نه قتل .  را سر باز ايستادن نيستايران دربند ما

ھيچ يک قادر به در ھم شکستن امواج اين جنبش انقالبی و سرکوب آن نگشته ، در شکنجه گاه ھا کردن آنھا  "خودکشی"

 قھر آميز توده ھای جان به لب رسيده با مزدوران رژيم که در حرکت کشاورزان ۀمقابلنمونه ھای  عکس هب .است

توده ھای محروم و به جان آمده در حرکات اعتراضی خويش آشکار می سازد که ، اصفھان و دراويش گنابادی ديده شد 

می را تنھا می توان با تسليح و ھر چه بيشتر به اين حقيقت پی برده و آگاه شده اند که قھر ضد انقالبی جمھوری اسال

  .ثر پاسخ دادؤاعمال قھر انقالبی به شيوه ای م

 زنان که در روز جھانی زن در ۀحرکات شجاعان...  کارگران ھپکو و ھفت تپه و ۀتداوم اعتصابات و اعتراضات دليران

 تشديد ، خواندند بردفرانبه حکومت را حق به خيابان آمده و با طرح خواستھای ب، زير تيغ سرکوب و بگير و ببند

باالخره آنچه امروز در خروش کشاورزان زحمتکش در اصفھان گرگان حاکم و حکومتيان يعنی  تضاد بين ۀروزمر

 تحت ۀ، ھمه و ھمه نشانگر قوی تر شدن ھر چه بيشتر بانگ انقالبی ست که با ضربانھای بلند از اعماق جامع گذشت

می توانند به پيشبرد که  یبه ھر شکل ھمه نيروھای انقالبی است که ۀوظيف  در چنين شرايطی . سلطه پژواک می شود

 و به خصوص در پخش ايده ھای انقالبی در ميان توده ھا که باعث تقويت مبارزات آنان و جنبش توده ھا ياری برسانند

ی و ئ اين جنبش توده  بايد ازءبا تمام قوا. جديت ھر چه بيشتری به خرج دھند، طرح شعارھای ھر چه رزمنده تر شود

 برای سرنگونی رژيم پوسيده و وابسته به امپرياليسم جمھوری اسالمی و حرکت ھمچنين از ھر جنبش انقالبی ديگر

  .   حاکم دفاع کردۀبرای ايجاد زمينه ھای يک تغيير بنيادی در نظام استثمارگران

 اسالمی ايستادند و با اعمال قھر از حق خود درود بر کشاورزان دلير اصفھان که در مقابل قوای سرکوبگر جمھوری

  .برای نان و آب و حيات دفاع کردند
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  !نابود باد رژيم وابسته به امپرياليسم جمھوری اسالمی

  ! مسلحانه که تنھا راه رسيدن به آزادی ستۀزنده باد مبارز

  !زنده باد انقالب

  با ايمان به پيروزی راھمان

  ی خلق ايران ئچريکھای فدا

  ١٣٩۶ ]حوت[فند اس١٨

 

  


