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  )توفان(حزب کارايران

 ٢٠١٧ جنوری ٢٢
  

  پالسكو جمھوري اسالميستۀول اصلی فاجعؤومس مسبب
  

  

ياسی کوشيده است ثروت عظيم مالی کشور غاز کسب قدرت سآرژيم سرمايه داری وضد انسانی جمھوری اسالمی از 

َنھادھای سرکوب وخفقان وبنا ساختن زندانھا  ،ئی مذھبی وقرون وسطاۀ خرافات ، تقويت نھادھای پوسيدۀرا برای اشاع ِ
اختالسھا وحقوقھای نجومی سرسام  ،"عاليرتبه"وگورستھای جديد، پرکردن حسابھای بانکی داخلی و خارجی مقامات 

برای رژيم جمھوری اسالمی ايمنی سازی محل کار و زيست مردم ، ايجاد شغل  .ند وچنين نيز کرده استھزينه ک...آور 

برای تقويت و مدرن سازی آتش نشانی ، برای بھبود بھداشت و آموزش و پاک  برای خيل عظيم ميليونی بيکاران ؛

با مردم ونيازھای طبيعی شان بيگانه  یرژيم ارتجاعی پھلو  ومانند محلی ازاعراب ندارد.... .سازی محيط زيست و 

از تھران گرفته تا اصفھان   مردم ما امروز درسراسرکشور ھمان است که  طبيعی چنين سياست ضد مردمیۀنتيج. است

. کند لمسش می به چشم خود می بيند و با پوست وگوشت واستخوان خود..... وشيراز و اروميه و خوزستان و بلوچستان 

  کسی جز ودھھا تن مجروح شده اند بيش ازسی نفرجان باختهدر آن که   جانگداز پالسکوۀفاجع یول اصلؤمسبب ومس

ھليکوپتر  فاقد  دوازده ميليونی وقتی کالن شھرتھران با جمعيت . اسالمی نمی تواند باشد تھران وجمھوری شھردار فاسد

 شليک کف ضد آتش باشد ، فاقد پودرآتش خوار، اطفاء حريق باشد، فاقد نردبان ھای مرتفع ومدرن باشد ، فاقد دستگاه

 طبقه باشد، فاقد جرثقيل ھای ھيدروليک آسانسوری ١۵فاقد پمپ ھای قوی برای پاشيدن آب به ساختمان ھای بلند تر از 

آتش  و فقط به باشد  فلزی پل ھا و ساختمان ھا در مواقع ضروریۀبرای بريدن تيرآھنھا و اسکل" دژبر " ودستگاه

    آنھا رابه جنگ چنين آتشفشانی با دست خالی و با کمترين تجيھزات ايمنی زحمتکش و فداکارش تکيه کند ونشانان 
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جمھوری اسالمی را نشانه   بدرستی  مردم ايران .که ھمگان شاھدش ھستيم آيا انتظاری جزاين فاجعه می رود بفرستد،

ت پالسکو ھای ديگری نيزگرفتارچنين سرنوشت تا چنين نظام ويرانگر وفاسدی پا برجاس گرفته وبراين باورند

 ۀدرعرص ھای گستردهان کردن رژيم در قالب شعارنويسی وبمبار نارضايتی عمومی .اسفباروغم انگيزی خواھند شد

که فقط  کارچاق کن نظام ولين فاسد وؤ مسۀ شھردارتھران وھم ۀمجازی وغير مجازی درمسبب دانستن رژيم ومحاکم

تنفرمردم ما نسبت  نشان ازخشم و ھستند وبرای جان انسانھا پشيزی ارزش قائل نيستند ھمه وھمهبه فکر جيب گشادشان 

 . رژيم را به وحشت مرگ انداخته وجز اين نيز نمی تواند باشد وليت ورياکاراسالمی دارد وؤبه حاکمان بی مس

ھمراه با ميليونھا مردم ايران  شانی آتشنۀحزب ما ضمن تسليت وابرازھمدردی عميق با خانواده ھای کارگران جانباخت

 ۀھم برای ھرروزمصيبتی ووجود منحوسش را  دلخراش را رژيم جمھوری اسالمی می داندۀمسبب اصلی اين فاجع

دست پرتوان مردم ايران است که می توان ه فقط با سرنگونی اين رژيم فاسد ب. ھمميھنان زحمتکش اين مرزوبوم

 نظام ۀ مظاھر گنديدۀبنای جامعه ای نوين وعاری ازاستثمار، ظلم وستم وتبعيض وھمنخستين گام را برای سوسياليسم، 

  . سرمايه داری برداشت وجزاين نيست

  

org.toufan.WWW  

  ١٣٩۵ ]دلو[ اول بھمن ماه جمعه

FXZYXnHA-Qo=v?watch/com.youtube.www://https  

  ويديوھا وتصاوير منتشرشده از فاجعه ساختمان پالسکو

  

 

 


