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 یی در امتداد اعتراضات خيابانئاعتراضات کف رودخانه 

  
 که ميدھد نشان اصفھان شھر در جمعه روز اعتراضات از اجتماعی ھای شبکه در يافته انتشار  گزارشات و رتصاوي

 اعتراضی موج و است گرفته قرار اصفھانی شھروندان ساير حمايت مورد اصفھان خشمگين کشاورزان اعتراضات

 است آن گويای و ميگذرد اعتراضات اين آغاز از روز ١٢ از بيش .است جريان در کشورمان شھر کالن اين در جديدی

 و کی نميدانند حاکمان و است پيش در بزرگ انفجاری .اند نشسته باروت بشکه روی کشورمان در اسالمی حاکمان که

 دارد سراسری خصلتی افسارگسيخته تورم و آبی بی ,گرسنگی ,فقر .است ملتھب ايران سراسر.شد خواھد آغاز کجا از

 ھمزمان حاکمان ديگر سوی از .باشد کشورمان جغرافيايی نقطه ھر ميتواند ماجرا رآغازگ که آنست بيانگر نکته ھمين و

 در که است اين واقعيت .دھند آرايش و درآورند باش آماده حال به نقاط ھمه در را خود سرکوب نيروھای تا تالشند در

 نيروھای اينکه بر مبنی کرد افاتیاعتر ١٣٩٨ ماه آبان قيام مورد در رژيم مسئوالن از يکی پيش چندی .نيست آنھا توان

 مختلف شھرھای ميان تا شدند می ناچار اعتراضات اين بودن سراسری بعلت خيابانی اعتراضات سرکوب ويژه

 سابقه حکومتيان قداست به توھم ريزش .شوند گسيل ديگر شھرھای برخی و کرج و قم به تھران از و شوند سرگردان

 بر مھم اين .است گرفته صورت نيز رژيم سرکوب مسلح نيروھای ميان در يزشر اين نسبت بھمين دارد طوالنی ای

 امکانات و مردم مبارزاتی توان ميان را بسياری معادالت و است گذاشته تاثير نيروھا اين مشدد بودن پذير ضربه

 اوضاع به ترضانمع عظيم خيل ميان در ھمدلی و ھمبستگی به نياز اينرو از ھم .است کرده تغيير دچار رژيم سرکوب

 .گيرد می قرار توجه مورد و محسوس بيشتر کنونی احوال و

 در ديگر بخش و مشغولند مالی منابع چپاول و غارت به بخش يک .است شده عمومی کشورمان مردم معيشتی مشکالت 

 بی و اند گرفته تبدس را امور زمام رژيم افراد ترين نااليق و ترين جنايتکار .ميبرند بسر حقوقی بی و فالکت و فقر

 گی ھمسايه در بويژه و ديگر کشورھای در را خود سرقت از بزرگی بخش و دزدند می کشورمان مردم سفره از محابا
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 تنفس برای سالم ھوای و آب از ايران محروم مردم که پذيرد می صورت شرايطی در اينھمه .کنند می گذاری سرمايه

 طيفھای ديگر ھمبستگی و شود نمی نزديک بازگشت نقطه به اعتراضات اين که پيداست شواھد از .دان مانده بدور نيز

 است افزوده اعتراضات اين پتانسيل و توان بر و ديده بخود را جديدی فاز واقعه اين معترض کشاورزان از اجتماعی

 تاس دهنبو آنھا جلودار نيز سرما و  نميگرديم باز ھايمان خانه به آب بدون گويند می آنھا که ھمانطور

 دامداری و ھا زمين نگاھداشتن زنده و کشاورزان زندگی ادامه شرط اولين دامداری و کشاورزی زمينھای برای حقابه

 شعار کننده تداعی سياسی ناظران از برخی برای شايد شد آغاز کو من رود زاينده شعار با که اعتراضات اين .است

 در نقد و سياست حوزه از نه اعتراضات اين مطالبات و خواستھا هک چرا نيست چنين قطعا که باشد کو من رای کذايی

 دادن دست از با که ھمانھا است آمده بيرون زحمتکش اقشار اين شدگان سرکوب و محرومان دل از که  ھا بااليی ميان

 گرفتن تا هک اند کرده اعالم و ندارند دادن دست از برای چيزی ديگر دامھايشان کردن ذبح و شان کشاورزی زمينھای

 .نشينند نمی پای از خود حق

 از نشانی نيز است گرفته صورت لب به جان کشاورزان با ابان ٢٨ جمعه روز که ديگر اقشار تر عمومی ھمبستگی

 نابودی و خشکی به را رود زنده اين که حقابه غارت .است عمومی بطور تورم و فساد از ھا نارضايتی گستردگی

 نيز اصفھان توريستی ھای جذابيت رود زاينده شدن خشک با .دارد گون گونه بسيار و یتخريب ابعادی است کشانده

 .است افزوده نيز شھر اين در بيکاری بحران بر و است ديده جدی اسيب

 ادامه ھمچنان ١٣٩٨ آبان سراسری خيزش تنھا نه که است اين ١٤٠٠ ماه آبان ايام در اصفھان مردم بزرگ خروش پيام

 که ھمچنان بگيرد خوزستان تشنگان و گرسنگان و پابرھنگان شورش از بسيار ھايی آموزه واندميت بلکه دارد

 برابر در سرکوبگرش نيروھای و حاکميت که ميدھد نشان .دارد ساله ده ای سابقه شھر اين در کشاورزان اعتراضات

 .شد خواھد آغاز بزودی ھا توده بربرا در حکومتيان نشينی عقب دوران و مانده ناتوان مردمی معترض نيروھای دريای

 و است نشده متحقق خواستھايشان به رسيدگی برای حکومتيان پيشين وعيدھای و وعده که اند دريافته بخوبی معترضان

 فاسد و نااليق مديريت و حکومتيان به آنان کامل اعتمادی بی تجربه اين پيامد .اند شده مواجه آنھا به اعتنايی بی موجی با

 .تاس ریشھ امور

 و مضمون بيانگر خود خواجو پل امروز تجمع در آنان مطالبات و حقوق از پشتيبانان خيل و کشاورزان شعارھای

 .تاس اعتراضات اين پتانسيل

 روزی شبانه بشکل و زدن چادر با رود زاينده شدن خشک و آبی کم به اعتراض با که کشاورزان مطالبات سطح اما

 کارشناسی بلحاظ .است رفته نشان نيز را حکومتی نھادھای و مديريت و يافته ارتقاء خود تداوم در يافت ادامه و آغاز

 آب انتقال و يزد به آب انتقال پروژه گاوخونی، تاالب شدن خشک و سالی خشک مديريت عدم ھمانند متعددی عوامل

 در کشاورزان .است رسانده کنونی بحرانی وضعيت به استان اين در آب بحران اصفھان کاشی و فوالد صنايع برای

 .اند داده زخمی تعدادی و شده روبرو حکومت ويژه يگان نيروھای خشونت با بارھا نابودکننده ھای پروژه اين برابر

 چند و اند بسته را اصفھان شھر ورودی دروازه خود تراکتورھای با ,اند شکسته را يزد به اب انتقال ھای لوله گذشته در

 .دادند سر » ميھن به رو دشمن، به پشت« شعار و نشستند جمعه خطيب به پشت و يافتند حضور نمازجمعه در قبل سال

 از پيش.اند انداخته شھر اين در غارت و قتل و سرکوب اردوی در عظيم ھراسی خود پايداری و اتحاد با نيز روزھا اين

 از پس نماينده، يک جز به اصفھان نمايندگان مجمع نمايندگان و اند داشته مبارزاتشان بابت از موفقيتھايی آنھا نيز اين

 و اطالعات وزارت ھای صافی از نمايندگان اين اينکه .دادند استعفا آب، بودجه رديف به اعتراض در اعتراضات اين
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 بسوی را معترضان نگاه تا ميدھند قرار اصفھانی زحمتکشان کنار در را خود امروز و اند شده رد خبرگان مجلس

 تنيس اتفاقی امری کنند ھدايت !ديگران

 ھا نماينده و شد گندم پاييزه کشت برای آبه حق اختصاص به منجر کشاورزان اعتراضات و ھا آن گيری پی و ھا استعفا

 اکنون ھم که ميشد پرداخت خساراتی کشاورزان اين به مختلف دولتھای سوی از مدتی برای .گرفتند پس را استعفايشان

 ھای حداقل کفاف پرداختی مبلغ و سربازميزنند آن پرداخت از کشور بودجه بار فاجعه تقسيم و افسارگسيخته تورم بعلت

 .نميدھد را آنان زندگی

 ) آبی منابع از استفاده و اب مالکيت حق ( حقابه و اند ايستاده صفر نقطه در دوباره اناصفھ کشاورزان اما امروز 

 نيز دامداری و ھستند مواجه خشکسالی خطر با آنھا حق اين از برداری بھره بدون .کنند می طلب را خود پائيزه کشت

 از بسياری آنکه حال ميکند نشست نيز اطراف زمين رود زاينده شدن خشک با اين بر مضاف .شد خواھد نابود

 اينکه بارتر فاجعه .دارد قرار نشست خطر در ,بود شادابی و اب از سرشار که زيبا رودخانه اين حاشيه ساختمانھای

 در صد شدن خشک شک بی.ھستند نابودی خطر در نيز اند شده بنا رودخانه اين کنار در بخشا که اصفھان باستانی آثار

 و کاشان ,قم و خوزستان و بلوچستان و سيستان در که اصفھان در تنھا نه جدی ھای سيبآ نيز گاوخونی تاالب صدی

 .است شده منجر خود اطراف در جديدی ھای بيماری شيوع به و است گذاشته نيز يزد

 مرتجع جمعه امام و فقيه نماينده اين از پيش .دارد طوالنی ای سابقه اعتراضات اين برابر در حکومتيان سرايی ياوه

 بخوبی بيانات اينگونه با اصفھانی معترضان .است زنان حجابی بی رود زاينده شدن خشک علت که بود گفته اصفھان

 کند، می سالمتی آرزوی ای خامنه علی برای سخنرانی درحين حاکمان نماينده که زمانی اعتراضات ھمين در .ھستند اشنا

 را خود مردمی ضد تدابير اند کرده احساس را بزرگ خطر که حکومتيان .شود می مواجه مردم ممتد دنکشي ھو با

 ويژه نيروھای استقرار و اينترنت کارکرد در اخالل آنھا جمله از .اند گذاشته اجرا به و ديده تدارک گذشته ھمانند

 در ناسالم ھوای و آب وضعيت به صحنه در حاضر زحمتکشان مطالبات که است حالی در اين .است بوده سرکوب

 .تاس يافته گسترش نيز شھر اين در آشاميدنی آب کيفيت بودن پائين و اصفھان

 :اشعارھ از برخی

 ؟کو من رود زاينده

 تماس مسلم حق جاری رود زاينده

 هبش گم بايد آخوند فشفشه تانک توپ

 دپذير نمی ذلت ،ميرد می اصفھانی

 هخون به گرديم برنمی ما  هرودخون به نياد آب تا

 هبش باز رود زاينده   هفشفش ، تانک ، توپ

 ."دبمير ھرگز رود زنده نبايد بگيرد، جان ھم ما خون با ما تاالب اگر

 منبودي آن به راضی ماست، غم خشکيدنت بوديم، زنده آب با روديم، زنده اھل ما
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