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   ايران- علی کاظمی : فرستنده

  ٢٠١٧ جنوری ٢٢
  

  دست اندرکاران رژيم منفور جمھوری اسالمی،
  !باعث و بانی اين انفجارو آتش سوزی ھستند

  

  

ی از انسانيت نبرده و جان ئم و نظامی که باعث و بانی اين فاجعه است، سيستم و نظامی که بوننگ و نفرت بر سيست

که فقط به سود و بھره کشی از انسان می ای اين نظام و سيستم گنديده .  ديگری آفريدۀانسان برايش ارزشی ندارد، فاجع

ر ديگر جان خود را در راه اين دزدان و  بيشتر چيزی نيست، دھھا تن انسان باۀانديشد و منافعش جز کسب سرماي

  . مفتخوران سرمايه دار اسالمی از دست دادند

شوند،  روزی نيست که فجايع و سوانح کاری را شاھد نباشيم، کارگرانی در نبود ايمنی کاری از ساختمان پرتاب می

شوند،  می، مسموم میدھند، کارگرانی از مواد س کارگرانی دست و انگشت خود را در زير ماشين از دست می

و اين بار ... دھند و روند ، کارگرانی با ريزش معدن، جان خود را از دست می کارگرانی در جاده ، زيرماشين می

 شان در ۀعلت دزدی سران دولت، کارکنان و باندھای وابسته ی و محدودی بئکارگران آتش نشانی که تجھيزات ابتدا

کارگران آتش نشانی با وجدان و عشق به حيات انسانی، جان خود را . ز دست دادنداختيارشان گذاشته اند، جان خود را ا

شرافت تک تک اين . به خطر انداخته تا جان ديگری را نجات دھند، آنھا نير با مردم بيشماری سوختند و از ميان رفتند

. آتش نشانی ھزارھا برابر ارزش تمامی اين دستگاه و نظام وحشی سرمايه داری جمھوری اسالمی استکارگران 

خانواده ھای بيشماری تنھا نان آور خود را از دست دادند و در اين نظام گنديده در قدرت، از ھيچ امکانی برخوردار 

  .  مار ديگری در راه است سخت و دشواری در انتظار مردان ، زنان و کودکان بيشۀنيستند، آيند
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مين أی که جان در کف با درآمدی ناچيز، بدون تئساده نيست ترميم انسانھا. ر نيستاين فاجعه به سادگی جبران پذي

  . اقتصادی و بيمه، کار سخت جسمی و روحی، برای حفظ امنيت و نجات جان ديگران بکوشند

  

  .زنده باد انسانيت کارگران آتش نشانی

تمامی اين جانيان رژيم باعث و بانی اين آتش سوزی و انفجاراند، . ول اين فاجعه استؤوری اسالمی مسکليت رژيم جمھ

آنھا کسانی ھستند که نزديک به چھار دھه شرايط . آنھا در مکانھای امن خود به دزدی و کثافت کاری خود مشغولند

سان شريف را زندانی، اعدام و دسته جمعی به يت شھروندان ساخته اند، آنھا ھزاران انرسخت و دشواری را برای اکث

  . توان امنيت، بازسازی شھر و جامعه را انتظار داشت قتل رسانده اند، از اين رژيم نمی

توان با ياری و حضور تمامی شھروندان پس از سرنگونی کليت   امن، زندگی انسانی و مطمئن را میۀبازسازی و جامع

  . سرمايه داری پی ريزی نمودۀ به انتھا رسيدۀرژيم جمھوری اسالمی و نظام گنديد

 کارگر ايران ۀبه تمامی بازماندگان اين فاجعه تسليت و اين ضايعه از دست رفتن کارگران آتش نشانی را نيز به طبق

  . پالسکو گرامی بادۀياد تمامی جانباختگان فاجع. يمئگو تسليت می

  مرگ بر رژيم سرمايه داری جمھوری اسالمی

  ٢٠١٧ جنوری ٢٠

  )فرياد خاوران(شورای ھماھنگی عليه کشتار جمھوری اسالمی 

 

 


