
 

 

گسترش گفتمان ملی براي گذار خشونت پرهیز از قانون اساسی جمهوري اسالمی 

از آنروز دشمن بما چیره گشت که ما را روان و خرد تیره گشت 

از آنروز این خانه ویرانه شد که نان آورش مرد بیگانه شد 

چو ناکس به ده کد خدایی کند کشاورز باید گدایی کند 

پـس از سـرکوب خـشونـت بـار مـردم خـوزسـتان، دراعـتراض بـه چـالـش بی آبی در تـابسـتانی که گـذشـت، این بـار شـاهـد 
سـرکوب خـشونـت بـار مـردم اصـفهان بـودیم. کشاورزان اصـفهان دراعـتراض بـه مـافیاي آب در زاینده رود 
چـادرهـاي خـود را بـرپـا کردنـد تـا شـاید مسـئولین حکومتی صـداي انـها را شـنوا بـاشـند. بـه رغـم پشـتیبانی جـامـعه 
روحـانیت اصـفهان از کشاورزان، نیروهـاي امنیتی و لـباس شخصی هـاي بسیجی، چـادرهـاي کشاورزان را بـه اتـش 

کشیدند، جان و چشم مردم ستمدیده را با گلوله نشانه گرفتند و زاینده رود را به زاینده خون بدل ساختند.  

حـسن عـباسی تحـلیل گـر متحجـر جـمهوري اسـالمی، دلیل اصلی خشک شـدن مـنابـع آبی ایران را بـاالرفـتن معصیت و 
گناه بیان کرده است و احمد جنتی با استناد به آیات قرآن گناه را دلیل کم شدن بارش باران دانست.  

 این در حـالی اسـت که سـدسـازي هـاي فـراتـر از ظـرفیت زیست بـوم، صـنایع آب بـر و نـاپـایدار، اسـتفادهٔ بی رویه از 
مـنابـع غیرسـطحی آب بـا چـاه هـاي عمیق فـراتـر از حـد مـجاز، کشاورزي نـاپـایدار، نـبود نـظارت بـر اجـراي پـروژه هـا، 
تـولید رانـت و فـساد گسـترده، وجـود پـدیده هـاي زمین خـواري، جـنگل خـواري، آتـش سـوزي هـا در جـنگل هـا و بیشه 
هـا، همگی از جـمله دالیلی بـوده انـد که در دولـت هـاي گـونـاگـون جـمهوري اسـالمی، سـبب گسـترش بحـران آب و 

بیابان زایی شدند. 

درچنین شـرایطی که عملکرد نـظام مـافیایی علی خـامـنه اي، ایران را تخـریب و ویران کرده اسـت، دزدسـاالران 
حکومتی بـه جـاي پـاسـخگویی و ارائـه راهـبردهـاي الزم و کافی بـراي چـاره جـویی بحـران آب، بـه درگیري هـاي 
قـومیتی دامـن زدنـد، مـردمـان شـریف اصـفهان و چـهارمـحال بختیاري دربـرابـر سیاسـت هـاي تـفرقـه افکن مـافیاي 
حکومتی، با ابراز پیام هاي همبستگی نسبت به استان همسایه، زنجیره ملی را قوي تر از هرزمانی ایجاد کردند.  

 اکنون که شـاهـد بـن بسـت کامـل جـمهوري اسـالمی هسـتیم، پیش نیاز مسـئولیت  پـذیري مشـترك، مـشارکت هـمگانی 
و هـم افـزایی بـخش هـاي رنـگارنـگ جـامـعه سیاسی و مـدنی بـا گسـترش گـفتمان ملی در راسـتاي جـنبش همبسـتگی ملی، 
بـراي دسـتیابی بـه حـاکمیت ملی، دمـوکراتیک و گیتی گـرا بـه طـور مـسالـمت آمیز و بـه دور از خـشونـت میسر می 

شود. 

همچنین بـایسته اسـت که مجـموعهٔ نـهاد هـاي امنیتی و انـتظامی در بـرابـر اعـتراضـات خـشونـت پـرهیز مـردم در نـواحی 
گـونـاگـون ایران، نـه تـنها از هـر گـونـه سـرکوب و اعـمال خـشونـت پـرهیز کنند، بلکه در کنار مـردم در بـرابـر حـاکمان 

دزدساالري جمهوري اسالمی ایستادگی و مقاومت کنند.  
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