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 کشته شدن فجيع کارگران آتش نشانی و کارگران توليدی
  قتل عمد ديگری توسط رژيم اسالمی

  

  آنھم دو واحد دچار حريق شده بود فرو می،نآی ئ باالۀکو که تنھا طبق مردم ساختمان پالسۀچشمان حيرت زد در جلو

  شود؟ ريزد؟ چرا و چه چيز باعث فرو ريختن ساختمان می

ال اينجاست که ؤ خود شھرداری بارھا اخطار نامه در مورد ناايمن بودن گرفته است، اما سۀساختمان پالسکو بنا به گفت

را پلمب نکرد؟ چطور است که در رژيم اسالمی ضدکارگر  ساختمان را ديد آنچرا شھرداری وقتی بی تفاوتی صاحبان 

شود اما ساختمانی که مراکز توليدی لباس در  توسط اوباشان سپاه و اطالعات پلمب می" بد حجابی"يک مغازه به دليل 

دچار حريق "تمان شود و ساخ  پلمب نمیندليل ناايمن بوده کنند ب آن قرار دارد و ھزاران کارگر در آن کار می

  ريزد؟؟؟ شود، و بعد ھم فرو می می" نامعلوم

ول قتل ؤشکی نيست که اين رژيم سراسر جنايت، شھردار وقت آن قاليباف، سپاه پاسداران سرمايه داری خونخوار مس

اثر دير  باال پس از آويزان شدن به آھن ھای ساختمان، بر ۀعمد کارگران آتش نشانی، دو کارگر زن که خود را از طبق

  .ين پرت کردند و ساير کشته شدگان در ساختمان ھستندئشين آتش نشانی حامل نردبان به پاآمدن ما

کنند قابل استفاده  کارگران آتش نشانی گفته اند که بارھا و بارھا حتی نامه نگاری کرده اند که وسايلی که با آنھا کار می

شود تنھا دو ماشين آتش نشانی مشغول  می دچار حريق میکه وقتی ساختمان به آن عظي صحيح نيستند، ضمن اين

   !خاموش کردن آتش بودند

باشد اما آتش " مجھز "سپاه پاسداران که مجھز به آخرين تکنولوژی سرکوب کارگران و ساير حق طلبان است بايد 

مجھز به " الھی"ليس سرکوبگر رژيم وچطور پ. ان مردم سر و کار دارد بايد با وسايل عھد عتيق کار کندجنشانی که با 

   !شود اما آتش نشان ھا و مراکز توليدی از اين امر مستثنی ھستند آخرين تجھيزات می

دزدی و چپاولگری سردمداران و نھادھای رژيم را حدی نيست، سير ناپذيری در جان سردمداران خونخوار اسالمی 

  .کرده اندچنان افتاده است که مرگ انسانھا را برای خود عادی 

گويد که سه ھزار مرکز  شھرداری اين منبع رشوه خواری و جواز بی ضابطه دادن برای ساخت مکان ھای ناايمن می

  کند؟ که بيش از اين با جان کارگران بازی نشود؟ چرا شھرداری آنھا را پلمب نمی. ديگر مانند پالسکو وجود دارد
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شود و شايعه  برخورد می" شايعه پراکنان"کنند که با  صادر میليس، وزارت اطالعات رژيم پشت سر ھم اطالعيه وپ

   . ماه تا دوسال زندان دارند٩پراکنان حبس از 

مرتبه مثل  شود که کل ساختمان يک ی آن چطور میئ باالۀشود آنھم فقط در طبق وقتی ساختمانی دچار حريق می

  را ويران کرده باشد؟ آن" عمدی"ريزد مگر بمبی  نيويورک فرو میدر آسمانخراش ھای دو قلو 

   حبس دارد اما قاليباف و ساير قاتالن کارگران بايد صاف صاف بگردند و آزاد باشند؟" شايعه پراکنی"چطور است که 

شود؟ اما سالح برای کشتار مردم بيگناه  چرا ھمين امروز ماشين ھای جديد و مجھز برای آنش نشانی خريداری نمی

   شود؟ اسد نوکر ديگر امپرياليستھا خريداری میسوريه و پشتيبانی از رژيم 

  ُنابود باد رژيم کارگر کش سرمايه داری اسالمی نوکر امپرياليسم با تمام جناح ھا و دسته ھای دزد و جنايتکار آن

   دوھزار و ھفده جنوریبيستم 

 


