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  یشمس الدين امانت

  ٢٠١٨ جنوری ٢٤
  

  !آباد لرستان روستای ابراھيم نفر از اھالی١٠٠قطع انگشتان 

  

زحمتکش و ستمديده روستای ابراھيم آباد، که شامل حال کودکان، دانش  نفر از مردم١٠٠قطع انگشتان دست اين 

ايران  دزدی و قطع انگشتان دست براساس مجازات حد الھی در »مجر«مردان اين روستا است، نه به  آموزان، زنان و

رعايت نکردن حجاب اجباری، دستگيری و زندانی کردن جوانان » جرم«اسالمی، نه به  جمھوری رژيم ۀتحت سلط

نھی از منکر و نه  شرکت در مراسم عروسی و پارتی شبانه توسط مأمورين امر به معروف و» جرم«و پسر به  دختر

داری از احزاب و سازمانھای سياسی  عضويت يا طرف»جرم« مصرف و خريد و فروش مواد مخدر و نه بهۀنبه بھا

اخير در شھر ھای ايران، بلکه قطع انگشتان دست اين  شرکت در اعتراضات»جرم«مخالف رژيم اسالمی و نه به 

و  ايران، متأسفانه غير ممکن و روزانه توليدبار تا بقای رژيم اسالمی حاکم بر سفأ ۀفاجع نفر که اميدی به پايان اين١٠٠

از آغار سر کارآمدن رژيم   سنگين روحی و جسمی فاجعه باری است که مردم اين روستاۀباز توليد خواھد شد، جريم

ن در او قطع انگشتان مسافر» *گرگر«رودخانه و استفاده از  جمھوری اسالمی، تا کنون به دليل نبود پل جھت عبور از
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نفر از اھالی مردم زحمتکش ١٠٠ عبور از رودخانه، عامل اصلی قطع انگشتان اين ۀوسيل ه ھای اين تنھاميان قرقر

   .ابراھيم آباد است روستای

رسيدن به   غير قابل توصيفی حين رفت و برگشت برایۀروستای ابراھيم آباد، در ميان ترس و دلھردانش آموزان 

که به ھنگام عبور از رودخانه   قطع انگشتان دست ھستندۀنفر١٠٠ مدرسه و کالس درس بخشی از اين آمار تلفات

 دلھره آور از ۀالی قرقره ھای اين تنھا وسيله الب انگشتان کوچک و ظريف خود را در» گرگر«کشکان و سوار بر 

    ٠دست داده و خواھند داد

روستاھای اطراف در   روستا به شھر وآباد، با انتقاد از نبود راه دسترسی اين از اھالی روستای ابراھيم يکی »معتمدی«

آباد است و اين وسيله تاکنون انگشتان  ابراھيم ۀگرگر مصيبت بزرگی برای مردم منطق«مصاحبه با خبرنگار تسنيم گفت 

را قطع کرده است، پدر و مادر من نيز به خاطر استفاده از گرگر انگشتان  آباد نفر از اھالی روستای ابراھيم١٠٠حدود 

  ».اند داده  ازدسترادست خود 

طول  ھا شده در بعضی وقت«آباد به خبرنگار تسنيم گفت  يکی ديگر از اھالی روستای ابراھيم نيز »مھدی کوشکی«

من را قطع کرده انگشت   کنم و ھمين وسيله چند استفاده می» گرگر«کشکان از رودخانه  بار برای عبور از١٠روز 

   ».است

رياست   کشکان ابراھيم آباد از توابع شھرستان پلدختر، ھمزمان بود با اولين دوره ازۀرودخان احداث پل برروی

اساس اين مزدور جنايتکار و ذوب  جمھوری احمدی نژاد، اين کھنه بسيجی عزل شده و وعده و وعيد ھای بی پايه و

يز به دوران اول و دوم رياست جمھوری  ساخت آن نۀادام شده در واليت فقيه که بعد از پايان رياست جمھوری نامبرده

 سال از اقدام به ساخت اين پل در دوران اين دو رئيس جمھور رژيم١٠اين ترتيب حدود  آخوند روحانی برمی گردد، به

   .کلی متوقف شده پيش ب  احداث آن دو ماهۀاسالمی سپری و ھم اکنون نيمه و ناتمام رھا شده به نحوی که پروژ

تنھا راه  نه  آباد با تکميل شدن پل ابراھيم« اھالی روستای ابراھيم آباد به خبر نگار تسنيم گفت از يکی ديگر» کوشکی«

» گرگر«بوپھنه، سياه منصور و نسار که از  دسترسی روستای ما بلکه راه دسترسی روستاھای طيار، نسار، ھپلونه،

  ».شود کنند نيز به شھر تأمين می استفاده می

چندين بار  »گرگر «ۀکند، وسيل آباد گريه می س به اين منطقه بيايد برای مردم منطقه ابراھيمھر ک«گفت  وی در ادامه

خاردار شده و باعث قطع  برنده و مثل سيم شدت به » گرگر« وجود  اند که با اين  شده و آن را جوشکاری کرده خراب

   ».شود عضو مردم می

چه و قطع انگشتانشان  ،»گرگر«ر از رودخانه کشکان آنھم بازحمتکش روستای ابراھيم آباد برای عبو مردم شريف و

   .سنگين و غم انگيزی پرداخت کرده و خواھند کرد ۀکراي

در ميان  اخير به تماميت رژيم جمھوری اسالمی، در سراسر ايران مردم مبارز و زحمتکش لرستان و طی اعتراضات

نفر و خانواده ھای آنھا جھت ١٠٠ د و تعدادی از اينآنھا عده ای از مردم زحمتکش و شريف روستای ابراھيم آبا

فقر ناشی از بيکاری، گرسنگی و نبود پل جھت عبور از  اعتراض به فساد نھادينه شده در ارگانھای حکومتی، خفقان،

ن شھرستان ا خود در روستای ابراھيم آباد، به صف معترضۀ و احتياجات روزمرئیابتدا رودخانه و ساير کمبود ھای

پلدختر را به رژيم   پوالدين خود را در جھت تحقق نياز ھای روستای خود و شھرستانۀپيوستند تا بار ديگر اراد ترپلدخ

ھمبستگی با خواست  دست خود نقش ارزنده ای را در ۀاسالمی حاکم بر ايران، به اثبات رسانند و با انگشتان قطع شد

   . کنندءن به وضع موجود را ايفاامعترض
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 ۀرا به بھان ناھای نظامی و امنيتی رژيم مدافع سرمايه و سرمايه داران حاکم بر ايران، صف معترض نيرو ًاما متقابال

مردم  را به گلوله بستند، اما.. مريکا و اسرائيل، اشغال، خس و خاشاک و اانقالب، مزدور اتھام ضد با  واھی و

مسلح ايستادگی و مقاومت کردند و  گر و تا دندانآزاديخواه، عدالت پرور و برابری طلب در مقابل نيرو ھای سر کوب

نفر از ١٠٠گلوله مقاومت کردند و دو نفراز ھم طبقه ھای اين  ًعلی رغم يورش رژيم با باتوم، گاز اشک آور و نھايتا

  .جانباختند و عده ای دستگير و زخمی شدند مردم ابراھيم آباد

امنيتی  ، معاون سياسی»پور هللا خجسته حبيب« يدنی استولين رژيم در اين رابطه شنؤاز گناه مساما عذر بدتر 

 نيرو ھای نظامی، ۀتيری ازناحي  شدهدر جريان درگيری که منجر به کشته شدن اين دو نفر«استانداری لرستان گفته 

در  " ھمين مأمور رژيمۀبه گفت به گزارش خبرگزاری مھر، و  اما."و امنيتی ما به سمت مردم شليک نشده است انتظامی

  ."ًنظام و سرويسھای بيگانه کامال قابل مشاھده است اين درگيريھا ردپای گروھھای تکفيری، معاند با

آنالين،   با اعتمادصاحبهممردم پلدختر در مجلس اسالمی رژيم، در » نماينده«که حميدرضا کاظمی، اين در حالی است

 ».مأموران چاره ای جز تير اندازی نداشته اند«گفت 

 شرعی به منظور فريب افکار عمومی مدت ھاست ۀنھايت حيل ولين رژيم اسالمی و درؤز سفسطه بازی مساين نوع ا 

ميان مردم معترض به تماميت رژيم سرمايه داری جمھوری اسالمی حاکم بر ايران،  که برد و خاصيت چندانی در

  . و نخواھد داشتنداشته

نھادن به جانباختگان  طع شده، ھمراه و ھمرزم با مردم معترض و ارجآزاديخواه ابراھيم آباد با انگشتان قمردم مبارز و 

از سرنگونی انقالبی رژيم اسالمی، راضی نخواھند  اعتراضات اخير در سراسر ايران بار ديگر ثابت کردند که به کمتر

  .شد

آموزان و معلمان  دانشسرنگونی، کارگران آگاه و پيشرو، زنان برابری طلب، دانشجويان آزاديخواه،  در اين پروسه از

  .اسالمی خواھند بود شريف و زحمتکش يار و ياور توده ھای مبارز و معترض به رژيم جمھوری

اسالمی  در اين ھمبستگی، ما نيز به سھم خود يار و ياور مردم مبارز و معترض به تماميت رژيم الزم و ضروری است

  ١٣٩۶ ]دلو[ بھمن١يکشنبه    .باشيم

  

که ھنوز ھم در بسياری از واليات افغانستان، مورد استفاده قرار  ياد می شود" الهج" اين وسيله در افغانستان به نام -*
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