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 نھادھای ھمبستگی با جنبش کارگری درايران ـ خارج کشور

  ٢٠١٧ جنوری ٢۶
  

   خارج کشور -لم وھمدلی نھاد ھای ھمبستگی با جنبش کارگری در ايران أپيام ت

 !  آتش سوزی ساختمان پالسکو تھرانۀاندگان فاجعبه بازم

  

 بی لياقتی و ۀ آتش سوزی ساختمان پالسکو و از دست رفتن آتش نشانان  جسور و زحمت کش آتش نشانی ، نشانۀفاجع

بی ثباتی رژيم سرمايه داری جمھوری  اسالمی در برابر حوادث و سوانح اجتماعی از اين نوع در قبال شھروندان خود 

  .است 

 برابر در جھان سراسر در و انسان دوست نگر انسان بشريت و ميليونی ھشتاد ايران و ميليونی١۴ تھران روزھا اين

 و  کارگران خاطر نگران ، تھران تجاری ۀترين نقط مرکزی در پالسکو ساختمان ناگھانی انفجار و سوزی آتش  ۀحادث

 کس چه که پرسند می ھمديگر از مدام و دارند جای آوار رشان زي پيکرنجيب ھمچنان که انسان ھای زحمتکشی ھستند

  اند؟  سنگين ۀفاجع اين مقصر کسانی و

دستور خلخالی جالد ه ب  ، ۵٧بھمنساختمان پالسکو که مالک اصلی  آن حبيب القانيان بود در بدو پيروزی قيام مردمی 

لھای بعد سرقفلی واحد ھای آن به افراد شخصی شد در سابه مطلوب اعدام و اموال او به نفع بنياد مستضعفان مصادره 

سال گذشته بنياد مستضعفان از ھرگونه سرويس دھی به ساکنين آن خودداری نموده و فقط به دريافت ١۵واگذار و طی 

ن اجرأھمچنين بارھا به درخواست ھای مکرر مست، مبلغ گزاف  نقل انتقال مالکانه  کفايت می کرد  اجاره بھا و

 آتش نشانی جھت  ۀو ديگر ساختمانھای تجاری تحت مالکيت خود  و توصيه ھای کارشناسان ادار کوساختمان پالس

 وليت از خود و دادن وعده ھای پوشالی نموده  وؤايمن سازی  وقعی نمی گذاشت ھم اکنون با شانتاژ سعی در سلب مس

ن به دادگاه سعی در شانه خانه کردن از اکن منتخب ساۀت مديرأ قضائيه جمھوری اسالمی  با احضار ھيۀ به  قوءبا اتکا

 وليت خويش داردؤمس

 چھل ۀدھ اواخر ۀدھ ساختمان بلندترين اين اوليهۀ سازند ،" يھود " القانيان خود گردن به را تقصر دينی انديشان تاريک

 : اند نوشته عبارت يک در گردد می دست به دست مجازی ھای شبکه در امروز که خود ھای شبنامه در و می اندازند

 اين مالک يھودی آقای «:اند گفتهً ايضا و » بود زمان امام حضرت مديريت و قدرت با پالسکو ساختمان ريختن فرو «

 به مشغول ھم اسالمی و مسلمين سرزمين در و داد می را آن زکات نه و پرداخت می را اموالش خمس نه ساختمان،

 جالد خلخالی دسته ب بھمن قيام از بعد ، ھمو . است القانيان ھمان مانساخت مالک از مراد اگر .» بود کار و تجارت
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  د راين ميان  تمامی .شد مطلوب به مصادره " مستضعفان بنياد " نفع به آن ومالکيت عظيم ساختمان آن و گرديد اعدام

 و عمومی اموال پاولگرچ و دزد بنياد اين نظر تحت آن مختلف طبقات در مستقر توليدی ھای واحد و کسبه ۶٠٠ از بيش

 !شد می ھدايت اسالمی "رھبر " شخص مديريت تحت

 تمامی و است بوده مستضعفان بنياد امالک و اموال واحد مديريت تحت ساختمان اين سو، بدان علت که امروز ازيک

 نگھداری رد فنی و ايمنی موازين با رابطه در ، آنان بوده مستضعفان بنياد جرأمست ، آن کسبی واحدھای و کسبه

 . دارد حقوقی و قانونی وليتؤمس ، ملک اين ھای کار و ساز به توجھی کم و ساختمان

 نيز نشانی آتش و است بزرگ تھران شھرداری با آن اجرای وليتؤمس که ھا شھرداری قانون طبق ، ديگر سوی از

 ۀعھده ب دارد، مردم برای که خطراتی نظر از شھر ھای ساختمان و امالک بر نظارت شود می اداره شھرداری توسط

 درً قانونا را احتمالی خطرات با مقابله برای الزم ابزار شھرداری  که می بايست و است شھرداری شورای و شھردار

 پاسخگوی بايد جھت ازاين و نکرده است عمل خود قانونی وظايفه ب يافته، انتشار آوردھای بر طبق اختيارداشته باشد،

 .باشد خود يتمسؤول

 ، اخطارھا آن اساس بر اگر  : يمئگو می تحصراه ب ما . کرديم اخطار مرتب ما که اند گشوده زبان شھرداری ينسؤولم

  .گرفت می را ساختمان آن از استفاده جلو بايد می شھرداری نبوده، ممکن ساختمان از انتفاع تداوم

 تنھا . نيست تھران شھر سطح درختان کردن خشک تنھا ، اش وظيفه شھرداری ، اسفباری بس حوادث چنين برابر در

 يک با را تقصيرش و است اصلی مقصر شھرداری . نيست زحمتکش فروشان دست برای مکرر ھای مزاحمت ايجاد

 و دھد استعفاء وضمن پوزش خواھی ، کند خم کمر ھا خانواده برابر در شھرداربايد ... کند جبران تواند نمی تسليت پيام

 !نمايد قانونی معرفی ۀمحاکم برای را خود

 دينی مرجع آن و مقام عالی آن ، جمعه امام اين تسليت پيام نه داد نشان ، کشاند سوگ  را به ای جامعه و افتاد اتفاق آنچه

 یجا به پرشمار داغ از ای گوشه ھيچ ، شکم پرست ھای آدم از بحران حل ۀکميت ۀشبان ايجاد و وکيل آن و وزير اين يا

 ۀھزاران خانواد . نمايد نمی کش فرو را شھرداری جان سخت و زحمتکش کارگران رفتن دست از رد خود از مانده

 اين ريختن فرو با امروز که عظيم ساختمان اين ،... خياط، کفاش و قھوه چی و رستوران دار و و باف تريکو کارگر

 با بيکاری ۀبيم ، حوادث ۀبيم نوع ھيچ و خود در رنج ھستند آور نان  ھزاران تن آنان ازبيکاری يگانه عظيم، ساختمان

 را خود اموال عظيم، سوزی آتش اين در نيز خود که کاری صاحب ھيچ و درگريبانند سر چگونه ندارند، ھمراهه ب خود

  . نيست کارگرانش گرفتاری و نيازھا پاسخگوی است؛ داده دست از

 و جان باختن آتش نشانان شھر ، نھاد  ان عظيم پالسکوبار ساختم دلخراش و مرگۀکه  دربرابر حادث  پايانی اينۀنکت

ھای ذيربط در اين ماجرا يعنی بنياد مستضعفان و جانبازان ، شھرداری تھران ، شورای اسالمی شھر تھران ، وزارت 

يت دارند و مسؤولتعاون ، کار و رفاه اجتماعی در کنار زعامت کليت نظام جمھوری اسالمی ايران ، به طور مستقيم 

  .بايد پاسخگو باشند

 دستگاه به وابسته خواران رانت و مديريت سيستم ، کنند سکوت نبايد شکارآ جنايت اين برابر در مطبوعات و مردم

 يکايک و جھانیۀ جامع و ما ۀجامع مردمان برابر در و باشند می اسفبار رويداد اين مقصر ، جھنمی نظام اين تماميت

  .نمايند مينأت را آنان بازماندگان زندگی تماميت که نمايد می الزم و ندسؤولم داده دست از عزيز ھای خانواده

   . گردند محاکمه و پاسخگوبوده  بايد  جامعه مردم و یئقضا دستگاه برابر در جنايتی چنين ۀآفرينند عامالن

 ۀبازماندگان اين فاجعثر عميق خود را به تمامی أ خارج از کشور ؛ ھمدلی و ت- نھاد ھای ھمبستگی با کارگران ايران

  . کارگر ايران اعالم ھمدردی و ھمبستگی می نمايند ۀدردناک ابراز نموده و با يکايک خانواده ھای آنان و طبق
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  ! آتش سوزی ساختمان پالسکو گرامی بادۀ ياد ھمه جان باختگان فاجع

  

 سرنگون باد رژيم سرمايه داری جمھوری اسالمی

  زنده باد سوسياليسم

  مبستگی با جنبش کارگری درايران ـ خارج کشورنھادھای ھ

  

  ٢٠١٧ جنوری ٢٢ برابر با ١٣٩۵ ]دلو[بھمن ٣يكشنبه 
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