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 گرفت را کارگر ھا ده جان نظام، مباالتی بی و انگاری سھل
 و توزيعی توليدی، ميادين در را کارگران جان دارد، چنان ھم اسالمی، جمھوری رژيم مباالتی بی و کارگری حوادث

  .افزود نظام وليتیؤمس بی پروندۀ بر و سوخت پالسکو بزرگ و طبقه ١٧ ساختمان .گيرد می ساختمانی

 ترين محروم ھای ولهغبي خرابی المللی، بين انداردھایاست با منطبق ِگرمايشی سيستم فقدان دليل هب مدارس در سوزی آتش

 ايمنی اوليۀ امکانات فقدان دليل به توليدی ميادين در پا و دست قطع سيل، و باران و باد چون ھم حوادثی اثر در جامعه، اقشار

 در ترديد بی .است گرفته قرار ايران ِکش زحمت و کارگر ھا ميليون برابر در که ست معضالتی و حکايت ۀزمر از غيره، و

، رئيس »معصومه آباد«" گفتۀ بنابه و بود نخواھد ھا حادثه آخرين ۀجمل از پالسکو، ساختمان در کارگران سوختن آتش

چون ساختمان پالسکو  ای ھم در تھران، در انتظار فاجعه"  ناايمن ديگر٣٠٠٠ ايمنی شورای شھر تھران، ۀکميت

  .باشند می

دين ِ اصلی چنين فجايع دردناکی، به گردن چه کس، و يا کسانی است و چه زمان، کارگر در ميامسؤوليتبراستی 

ھا، صدھا و يا ھزاران  جامعه بيش از اين، شاھد تلف شدن ده و دست رويدادھا خالصی خواھند يافت استثمار، از شر اين

 ولين و مقامات دولتی نخواھد بود؟ؤھای مس مباالتی و سھل انگاری نفر، در اثر بی

جامعه دارد و بايد دانست ھای حاکم بر  یمند ال فوق، ربط مستقيمی به مناسبات و قانونؤُطور قطع پاسخ حقيقی به سه ب

 و از جمله سران رژيم جمھوری اسالمی، با اعوان و انصارشان بر سر کاراند،  داری ھای سرمايه مانی نظامکه، تاز

ِھا انسان  ِچرا که سرنوشت دردناک زندگی ميليون. انگيز، خالصی نخواھد يافت دست باليای غم جامعۀ کارگری از اين
دار، با قطع و با محدود نمودن  ُداران و جانيان بشريت گره خورده است؛ چرا که سرمايه ِ سرنوشت سرمايهدردمند، با

دليل ھم نيست که ، کارگر را در بدترين موقعيت و  ، بیدنبال سود بيشتر استه  ايمنی و بھداشتی، ب-امکانات کاری 

چنين فقدان امکانات کاری  خرابی در اثر حوادث پائين و ھم. فزايدِدھد تا بر موقعيت مالی خود بي شرايط کاری قرار می

ھای  درد و مشکالت کارگر، در زير سايۀ نظام. کام کارگران تلخ نموده است  ھای شغلی، زندگی را به در کنار ناامنی

م جامعه مزد کارگر منطبق بر تور در نظامی که دست. داری و از جمله رژيم جمھوری اسالمی، يکی دو تا نيست سرمايه

که،   از آنان، بيش از به دو سال استیکشند و بعض ھای متفاوت باال می نيست؛ در نظامی که پول کارگران را به بھانه

سان  سوزی و با خاک يک اند، واقعۀ آتش داران و رژيم حامی آن، در جنگ و جدال شان با سرمايه ھای از دريافت حقوق

دليل ه ور از انتظار باشد؛ ساختمانی که، شرکت گاز، بواند، امری بعيد و به دت ھم، نمی طبقۀ پالسکو ١٧شدن ساختمان 
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، ساختمانی که، بارھا و بارھا، از جانب دوائر متفاوت و  آن، حاضر به انشعاب گاز آن نبودناامنی و غير استانداردی

  .عنوان ساختمان ناامن رصد شده بوده ھم ب آن

کارگران را دانستند که بی توجھی بدان، جان  ، میست ترين امکانات ايمنی اقد پائيندانستند که اين ساختمان ف پيشاپيش می

ِداد ناگواری،  جای جلوگيری از وقوع چنين رخ ھا، و به جای عالج خرابه رغم چنين شناختی، به ّاما و علی. خواھد گرفت
که حادثۀ پالسکو تک نمونه نبوده و  ُپر واضح است. اند  طبقه بر سر کارگران شده١٧گر فرو ريختن ساختمان  نظاره

ش، بر اوضاع کاری و بر زندگی ھای رنگارنگ ھمراه دولت المی بهری اسنيست و در اين چند دھه، نظام جمھو

چنين  ترين اقشار جامعه و ھم چرا که کار و بارشان ھر چه محدود نمودن زندگی محروم. اند دھشتناک کارگران افزوده

رگر برای مطالبات  کاميان ھر زمان، ، در اينست گران، اموال عمومی ان و چپاولِحمايت بی چون و چرا از استثمارگر

 ايمنی، -يابی به تجھيزات کاری  اش و دست ھای معوقه  کارفرمايان و صاحبان توليدی پيرامون دريافت حقوقهش عليبحق

تدبير و "ھا و از جمله دولت  ھمۀ دولت. گر نظام مواجه شده استھای سرکوب راض زده است، با ارگاندست به اعت

و مسيری در حرکت است؛ دولتی که، بدون فوت وقت، به استثمار و به سرکوب روحانی ھم، در چنين راستا " اعتدال

ی که "تدبير و اميد"داری، از حرکت باز نايستد؛ دولت  ھای طبقۀ سرمايه ِکارگران پرداخته است، تا چرخش دم و دستگاه

تی امکانا ت و بر بیکشان، بر معضال جای رفع و رجوع معضالت رو در روی کارگران و زحمته در اين چند ساله، ب

بر ھمين اساس، . واره، طرف کارفرمايان و صاحبان توليدی را گرفته استميادين متفاوت استثمار افزوده، ھمواره و ھم

ھا و  ، تأوان ناکرده  بايد می و بايست و اند  ھمۀ دست اندرکاران و حاميان نظام، در بروز فاجعۀ ساختمان پالسکو دخيل

 .  باز پس دھندرا ھای شان کاریجنايت

گذارند، به ھر رذالت و  از جان کارگران مايه میھا و درآمد بيشتر،  داران برای کاھش ھزينه تر سرمايه به بيانی روشن

ترين ارزش و جايگاھی ندارد و  دار و دولت حامی آن، کم جان و زندگی کارگر برای سرمايه. دھند ی، تن میپستي

طع دست و پا در ميادين استثمار را، رديف نمود و نشان داد، که کارگران، در چه بار و ق  مرگادثۀتوان ھزاران ح می

ِدر ايران زير حاکميت رژيم جمھوری اسالمی، . اند فرسا و دردناک ِشرايط ناھنجاری، مشغول به کار طاقت
موران أاز مطور نمونه يکی ه ، بتمانی، بسيار پائين و خطرناک است ساخ-استانداردھای کاری و وسائل ايمنی 

طر متأسفانه به خا. نشانی  ھزار نيروی عملياتی ھستيم اما با ھزار لباس آتش۵ما ": گويد نشانی در فاجعۀ پالسکو می آتش
اگر . روھستيم که کار را برای ما سخت کرده است والن شھری با کمبود امکانات روبهؤمان و مس ھای مديران توجھی بی

ترين مسائل  یئولی گاھی ھمين ابتدا.  به آتش زدتوان دل تر می  طور قطع راحتھای ما بھتر شود به کيفيت لباس
  ."کند ھا را برايمان دو چندان می مشکل

ھای کارساز، برای جلوگيری از حريق و  ھا و ماشين آری، سردمداران رژيم جمھوری اسالمی، به جای خريد دستگاه

ھای  ِھای سرکوب جنبش  ضد شورش، و ديگر دم و دستگاهپاش ھای آب زا، در فکر خريد ماشين ديگر حوادث مرگ

ھم، قطع  وجود دارد و آن دست فجايع  بنابراين يک راه، برای جلوگيری و از بين رفتن اين. اند طلبانه و اعتراضی حق

زير گير، در گرو، به   طبيعی جانادثۀِتنھا راه نجات، و فرار از وقوع صدھا ح. داران از جامعه است سلطۀ سرمايه

ِکه سياست استثمار و چپاول اموال عمومی، بر  ، بايد دانست، تا زمانیيدن سران حکومت جمھوری اسالمی ستکش
چون ساختمان پالسکو متحمل، و جامعۀ کارگری بيش از  کند، معضالت و حوادثی ھم فضای جامعۀ ايران سنگينی می

  . ودشان، خواھد ب پيش، شاھد تلف شدن تعدادی ديگر از ھم قطاران
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