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   پالسکوۀ فاجعمسؤولجمھوری اسالمی 
م برای افکار عمومی روشن  انسانی ناشی از آتش سوزی و فرو ريختن ساختمان پالسکو ھنوز ھۀابعاد واقعی فاجع

 ۀ است، اما منابع رسمی و حکومتی تا کنون از ارائتغييراگر چه آمار تلفات اين فاجعه لحظه به لحظه در حال . نيست

گزارش ھای مختلف . ی شده استئآمار دقيق خودداری کرده اند و تا کنون تنھا اسامی تعداد انگشت شماری رسانه 

عالوه بر قتل اين .  حدود بيست و پنج نفر است که شانزده نفر آنھا آتش نشان بودندحاکی است که تعداد قربانيان

 دھشت بار بيکار شده اند که با خانواده ۀ اين سانحۀکارگران، بيش از چھارھزار کارگر ساختمان پالسکو در نتيج

از اين چھار ھزار نفر، .  ھستندھايشان قربانی اين حادثه و تبانی ميان شھرداری تھران، وزارت کار وبنياد مستضعفان

مين اجتماعی ھستند و بقيه به دليل خروج کارگاھای زير ده نفر از شمول أ تۀتنھا حدود ھفتصد و پنجاه نفر مشمول بيم

مين أ تۀی از حمايتھای حداقلی تعريف شده در بيمئمين و غيررسمی و يا خويش فرماأقانون کار و يا به دليل کار بی ت

  .دار نيستنداجتماعی برخور

ين ريز و درشت رژيم مسؤولی آشکار توسط نھادھا و ئنقيض و دروغ گو  اخبار ضد وۀ  دليل اصلی پنھان سازی، ارائ

ساختمان پالسکو مانند بسياری از مکان ھای مشابه در تھران فاقد استانداردھای ايمنی بوده و ھيچ کدام از : روشن است

اينان خوب می دانند با گذشت ھر روز از . سال در اين مورد اقدامی نکرده بودنددم و دستگاه ھای حکومتی نيز سالھای 

بنابراين می کوشند تا با سرپوش گذاشتن بر ابعاد اين فاجعه .  خواھند دانستمسؤولاين فاجعه، مردم به درستی رژيم را 

اما اين شگرد تا .  ور نگاه دارندو ارائه اخبار به صورت قطره چکانی شايد خود را از تيرس خشم کارگران و مردم بد

مردم بنياد مستضعفان، سپاه پاسداران، . ھم اکنون نيز بی اثری خود را نشان  داده و عمال به ضد  خود تبديل شده است

دروغ دانستن تبليغات و .  مستقيم اين حادثه دلخراش می دانندمسؤولشھرداری تھران و وزارت کار را به طرق مختلف 

ز سوی مردم  و انتشار ويدئوھا و اخبار غيرحکومتی، سيل پيام ھای ھمبستگی، حمايت و قدردانی از اخبار رژيم ا

کارگران شجاع آتش نشانی و ابراز ھمدردی و تسليت به بازماندگان آتش نشانانی که قھرمانانه برای نجات جان ديگران 

  . واقعيت استبه جنگ حريق رفتند اما خود زير آوار جان دادند، بھترين گواه اين

يتی موردی و يا حتی اقدام مسؤول و يا ناشی از بی ء ابعاد ھولناک آن فقط يک استثناۀ پالسگو به رغم ھمۀ  وقوع فاجع

 اين موارد نيز دخيل بوده اند؛ بلکه تنھا نمونه ای از عواقب ۀ اين يا آن نھاد و يا مقام حکومتی نيست، که البته ھمۀعامدان

بنابر گزارش ھا تنھا در تھران .  در مکان ھای عمومی و محيط ھای کاری در سراسر ايران استو نتايج شرايط ناامن
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 ساختمان و مکان توليدی، تجاری و اداری فاقد استانداردھای ايمنی ھستند و ھر لحظه در معرض ھمان ٣٠٠٠حدود 

  .خطری قرار دارند که در پالسکو به وقوع پيوست

 ١٨۵٠در ايران بيداد می کند؛ طبق اطالعات موجود تنھا در سال جاری  " حوادث کار"ان عالوه ارقام و آمار قربانيه ب

در سال  گذشته . نفر به دليل رعايت نشدن استانداردھای ايمنی در مراکز و محيط ھای کار جان خود را از دست دادند

ز اين حوادث، دھھا بار بيش از آمار تعداد مصدومين ناشی ا.   نفر به ھمين دليل در ھنگام کار جان باختند١۴٩۴نيز 

به اين گونه ايران تحت حاکميت رژيم سرمايه .  کشته شدگان است و اين ارقام سال ھای سال است که افزايش می يايد

جان کارگر و انسان در اينجا .   باالی جدول جھانی از لحاظ قربانيان حوادث کار قرار گرفته استۀداری اسالمی در رد

زيرا وقتی که حداقل ھفت ميليون بيکار و جويای کار بدون برخورداری .  سرمايه از ارزان ترين کاالھاستبنا به منطق

 ۀ و کارگران از جمله به دليل سرکوب وحشيان از حداقل حقوق بيکاری به اميد پيدا کردن کار به ھر دری می زنند

فاقد تشکل مستقل ھستند تا از منافع و جان خويش دفاع کنند، دولت به عنوان بزرگترين کارفرما و شرکت ھای حکومتی 

نيمه دولتی و خصوصی  با حمايت دولت به منظور افزايش سودآوری، از ايمن سازی محيط ھای کار خود داری می 

  .ان تبديل می شودکنند و به اين ترتيب مراکز کار در ھر حادثه ای به قتل گاه کارگر

 پالسکو برای کارگران و مردم آزاديخواه و برابری طلب ۀ بر متن و به دليل چنين شرايطی است که بانی اصلی فاجع

بانی رژيمی است که می تواند با صرف سرمايه ھای کالن و خريد مجھزترين دستگاه ھا در : ايران مشخص است

 به پارازيت سراسر ايران اصفھان تا زندانھای بريز، اھواز، سنندج و، مشھد، تجمله تھران، شيراز کشور من شھرھای

 کامل، نيروھای وحشی، بی رحم و سرکوب گرش را تجھيزاتافکنی بپردازد؛ بانی نظامی است که با عزم راسخ و 

اده سحر گا ه به سراغ کارگران معترض و اعتصابی شرکت واحد می فرستد و صدھا نفرشان را به ھمراه اعضای خانو

سازمان آتش نشانی و خدمات ايمنی شھرداری "دستگير و زندانی می کند؛ بانی حکومتی است که تجمعات کارگران 

در سالھای اخير در اعتراض به قانون مشاغل سخت و زيان آور و ھمچنين مشکالت صنفی و رفاھی آنھا را با " تھران

دن، تصوير برداری از تجمع اعتراضی آتش نشانان و تھديدات شديد، ايجاد رعب و وحشت، تعھد گرفتن، محروم کر

دھد، اما به ايمن  سازی محيط ھای عمومی و مراکز کاری کمترين اھميتی نمی  اذيت و آزار تجمع کنندگان پاسخ می

دھد و آتش نشانان از جان گذشته را مجبور می کند با تجھيزات فرسوده و از رده خارج شده به جنگ آتش سوزی آنھم 

  .عاد ساختمان پالسکو بروند و جان خود را فدا کننددر اب

 نھد که باعث دگرگون ی  اندوه و خشم عمومی از اين فاجعه تنھا ھنگامی می تواند از خود اثر مثبت و پايداری به جا

 عۀدر بسياری از کشورھا مرسوم است که به دنبال وقوع يک فاج. کردن اين شرايط ضد انسانی و جنايت کارانه شود

تدارک .   برای از بين بردن امکان وقوع مجدد فاجعه بر پا می شودئیولناک اما اجتناب پذير، مبارزه و کارزارھاھ

 پالسکو ۀ کارگران و کليه انسانھای شريفی است که فاجعۀ ھمۀچنين مبارزه و کارزاری، و يا حمايت از آن، وظيف

 متشکل و ۀگری  و آزادی عمل آنھا و در غياب مبارزدر نبود تشکل ھای مستقل کار.دلشان را به درد آورده است

سراسری کارگران در اعتراض به  ناامنی شرايط و محيط ھای کار، منافع  رژيم و سرمايه داران ايجاب نمی کند که 

 و باندھای مختلف چنان ، بنيادھامقامات، نھادھا، وزارت خانه ھا، شھرداری ھا. محيط و مراکز کاری ايمن سازی شوند

رگرم دزدی، اختالس و ثروت اندوزی ھستند که ايمن نبودن مکان ھای عمومی و مراکز کاری حتی توجه شان را س

  .   جلب نمی کند

 پالسکو و مرگ دردناک آتش نشانان و ديگر کارگران و شھروندانی که درزير آوار جان دادند، ۀاجتناب پذير بودن فاجع

سف و اعالم ھمدردی با آتش نشانان و أ اين فاجعه، موجی  از اندوه ، ت. تلنگر دردناکی است بر ھر وجدان انسانی
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اين موج می تواند و بايد به مبارزه و کارزار .  جانباختگان را در ايران و ديگر کشورھا به دنبال داشته استۀخانواد

 تبديل شود کارگر ايران قۀ و بی حقوقی طباعتراضی عليه ناديده گرفتن استانداردھای ايمنی در محيط ھای عمومی کار

 تشکل ھای مستقل کارگری ضامن.  و بانيان و سبب سازان اين شرايط جنايتکارانه را ھر چه بيشتر رسوا و محکوم کند

 تحقق ايمن سازی محيط کار ھستند، بنابراين ھر اعتراضی نسبت به فجايع  کار الزم است که به حمايت از ايجاد اصلی

  .وند يابدتشکل ھای مستقل کارگران پي

 ھمبستگی با کارگران شجاع آتش نشانی تھران و کليه کارگران صدمه ديده در  ھمدردی و اتحاد بين المللی ضمن اعالم

 افرادی که در اين فاجعه قربانی شدند را ۀ دلخراش، جان باختن آتش نشانان و کارگران ساختمان پالسکو و ھمۀاين حادث

 تشکل حمايتت می گويد؛ و بيش از پيش تالش خواھد کرد که با افشای اين جنايات  کارگر تسليۀ آنھا و طبقۀبه خانواد

 کارگران ايران در مبارزه برای ايجاد تشکل مستقل و ۀاز کارگران آتش نشانی و ھمدر سطح بين المللی ھای کارگری 

  .برای ايمن سازی محيط  ھای کار را جلب نمايد 

  

  ان در ايراناتحاد بين المللی در حمايت از کارگر
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