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 .Iran's M  آئينۀ ايران

  
   ايران- علی کاظمی : فرستنده

  ٢٠١٧ جنوری ٢٩
  

 . پالسکو وجود جمھوری اسالمی سرمايه داری استۀعلت اصلی فاجع
امر .گاه فراموش نخواھد شد غم سنگينی است که ھيچ  ورگبزۀ فاجع   تھران یسکوآتش سوزی در ساختمان پال

ھرگونه شيادی در اين زمينه که مشيت الھی براين بوده .  قابل پيش گيری بود ًبديست که نبايد اتفاق می افتاد و کامال

  .ندمحکوم است و در اين چند روز، اکثر رسانه ھای حقيقت جوومترقی علل بروز چنين حادثه ای را توضيح داده ا

مدير عاملش واليت فقيه  خشن و بی رحمی قرار دارد که  سرمايه داری  جمھوری اسالمی " کمدی الھی"در پشت اين

 متشکل کارکران سرکوب ۀمبارز.  ايالتی حجاز بر می خيزدۀاز دوران بربريت جامع ست و موازينش  اعلی خامنه ای 

تحت  ران با گسيل نيروھای حراست که اده وز سرماياز سوی کارگران نسبت به تجا می شود، ھرگونه اعتراضی 

به زندان ھای  شتم  پيشتاران را دستگير می کنند و با ضرب و در نطفه خفه می شود ، است  فرماندھی مدير عامل 

دراز مدت محکوم می کنند، شالق در ميدان ھای شھر می زنند تا درس عبرتی شود برای ديگر کارگرانی که در 

کار می  سکو ی مدت طوالنی در اين ساختمان پالرفيق کارگری که برا.  واعتراض ديگری ھستندتدارک اعتصاب

 :کرده می نويسد 

ری پالسکو برای چند صد نفر بھشتی بود اما برای ھزاران نفر کارگری که جوانی و عمرشان را از پله ھای پالسکو آ"

 غذا را داشتند جھنمی بيش نبوده که شعله ھايش امروز رزوی خوردن يک پرسآين رفته و در بھترين حالت ئباال و پا

ديده شد و در ميان اين شعله ھا سوختن ھمنوعان خود را شاھد بوديم که به خاطر انباشت سرمايه، تعدادی چه مظلومانه 

  " ادامه دارد،تشکالت مستقل و سرخ کارگری موجود نباشدکه می سوزند و اين سوختن تا زمانی 

  !ءرفقا

سکو بارھا تکرار شده و تا پالۀ حادث. خشونت بار سرمايه داری موجود در ايران استۀ بارزی از چھرۀ نمون پالسکو 

با پائين ترين  مزد ارزان وبردگی مطلق کارگران . بازھم تکرار خواھد شد ھنگامی که اين رژيم بر سر قدرت است 

نافشان به نظام سياسی  کنونی ايران  ن بزرگ داراه سرمايۀ دارودست. حاکميت  چنين است روش  امکانات ايمنی،

و بار . خامنه ای گره خورده است و در اين نزديک چھار دھه امتحان خود را داده اند اسالمی به رھبری واليت فقيه 

   .معلو م شد چگونه جھنمی برای زحمتکشان است ديگر با آتش سوزی پالسکو 

قربانيان اين  و دوستاران   کارگر ضمن ھمدردی طبقاتی با خانواده ۀجمع قدم اول در خدمت ايجاد حزب انقالبی طبق

  :حادثه بر اين باور است 
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  .رژيم سرمايه داری جمھوری اسالمی چون ديواری پوسيده است که فرو خواھد ريخت

ی را  تشکل ھای موجود کارگری مستقل می توانند فدراسيون سراسری کارگر،ھدفمنده ای براين باور است که با مبارز

   .برپا سازند

 کارگر احتياج مبرم به حزب سياسی پيش قراول دارد و کارگران از خود گذشته، آبديده در ۀبراين باور است که طبق

  .جھت بردارند گامی بزرگ در اين ارزات، می توانند با متشکل شدنبم

ری اسالمی در اين فاجعه را ولين جمھوؤ پالسکو روز پنجشنبه دست داشتن مسۀع کشته شدگان فاجعيدر مراسم تشي

  .ن اين فاجعه باشيما مسببۀ کرده ، خواھان محاکمءافشا

  

  جمع قدم اول 
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