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نشانی  تن از کارگران فداکار آتش ۵٠تا  ٣٠ھای موجود، بين  بار آورد. بر طبق گزارشه سوزی در ساختمان پالسکو، فاجعه ب آتش
دوم شدند که حال تن نيز مص ٧٠ در حين نجات مردم و عمليات اطفای حريق، زير آوار ماندند و جان خود را از دست دادند. تعداد

 شده است.  برخی وخيم اعالم
شدگان خودداری کردند، تا با  مات دولتی که از خشم مردم در پی اين فاجعه در ھراسند، تا پايان روز از اعالم آمار تعداد کشتهمقا

ً خبر جان تن  ٢٠ھا را  بعد از ظھر، تعداد کشته ٧باختگان را اعالم کنند. تا ساعت  آوردن نيروھای مسلح و کنترل اوضاع، تدريجا
 اند. اعالم کرده

چون تمام موارد ديگری  ين حريق که به مرگ اين کارگران انجاميد چيست و چه کسی مسئول آن است؟ علت اين حادثه نيز ھمعلت ا
داران برای کاھش  است. مالکان و سرمايهانجامد، عدم رعايت موازين ايمنی  که روزمره شاھد آن ھستيم و به قتل کارگران می

سازی را با حمايت رژيم جمھوری اسالمی  ھای ايمن خود، تا جايی که بتوانند، ھزينه نتيجه افزايش سود و ثروت ھا و در ھزينه
ساختمان پالسکو که در سوزی  رو است که در ايران حوادث ناشی از ناايمنی محيط کار باال است. دليل آتش دھند. از ھمين کاھش می

 ن ايمنی است. نشانی انجاميد، عدم رعايت موازي جا نيز به کشتار کارگران آتش اين
اين،  از  ھا به ھمين مسئله اشاره کرد و گفت: پيش نشانی و خدمات ايمنی شھر تھران در گفتگو با رسانه سخنگوی سازمان آتش

  نشانی بارھا نسبت به وضعيت ايمنی ساختمان پالسکو ھشدار داده بودند. آتش عوامل
قديمی بودن، عدم وجود سيستم   توان گفت و با ايسنا گفت: میمھندسی ساختمان تھران در گفتگ  يک کارشناس ارشد سازمان نظام

 ترين داليل فرو ای و عدم توجه به مراقبت و نگھداری از ساختمان از مھم ھای سازه اطفاء حريق، عدم بھسازی و بازسازی المان
 ريختن ساختمان بوده است. 

شد ميزان  موقع به آن توجه می ترين مسائلی بود که اگر به به گفته وی نبود سيستم اطفاء حريق در ساختمان پالسکو يکی از مھم
 تر بود.  حادثه کم

نشانی، اعضای شورای شھر تھران و  رئيس کميته عمران شورای شھر تھران نيز به ھمين مسئله اشاره کرد و افزود: بارھا آتش
ن ساختمان عالءالدين و ديگر بناھای تجاری ند. ساختمان پالسکو ھمچوا هناامن بودن اين ساختمان تذکر داد دربارهکارشناسان ايمنی 
 دارند.  ھای شھری را دارند و نه از تجھيزات امدادی استاندارد برخوردار ھستند آمادگی ايجاد بحران که نه ايمنی الزم را

مالک تذکر نشانی و بازرسی بارھا به ناايمن بودن ساختمان پالسکو ھمچون ساختمان عالءالدين به  وی تأکيد کرد که سازمان آتش
ای در پی نداشته است. اين ديگر اوج رسوايی برای رژيم جمھوری اسالمی و  ه بودند،  اما شاھد ھستيم که اين تذکرات نتيجهداد

کند در  کند که مسئول اين فجايع کيست. "رئيس کميته عمران شورای شھر" اعتراف می شورای شھر قالبی آن است و آشکار می
لحظه امکان بروز فاجعه و کشتار مردم وجود دارد، اما  وآمد دارند، ھر ران تن از مردم به آنجا رفتروز ھزا ساختمانی که ھر

 ای نداشته است. توجيه رسواتر اين است که به مالک تذکر داده شد، اما تذکرات نتيجه
دھد، به  ز پيش معلوم بود رخ میای که ا گيرد. وقتی ھم فاجعه ھيچ مقامی در اين کشور مسئوليت فجايع را بر عھده نگرفته و نمی

علت بروز فاجعه تحقيق  مورد دردھند  تر دستور می ھای پائين وقت مقامات باال برای رفع مسئوليت از خود به مقام وقوع پيوست، آن
سی و علل حادثه و مسئوليت حادثه برر  در اسرع وقت،": شود. دقيقاً ھمين کاری که حسن روحانی کرد و به وزير کشور دستور داد

 گزارش شود." 
علت حادثه پيشاپيش مشخص بود، وزير کشور و شھرداری تحت مسئوليت وی حتی بنا به اعتراف "رئيس کميته عمران شورای 

دھد  و چه  ای رخ  دانستند که حادثه در حال رخ دادن است، فقط اين مانده بود که در چه لحظه شھر تھران" از آن آگاه بودند و می
  ند. شو تعداد کشته 

داران دفاع  بنابراين روشن است که مسئول اين فاجعه رژيم جمھوری اسالمی و مقامات آن ھستند که از منافع مالکين و سرمايه
گيرند و به بھای کشتار کارگران و ديگر اقشار مردم، سود و ثروت خود را   سازی را ناديده ھا ايمن دھند که آن کنند و اجازه می می

 افزايش دھند.  
ود را در گويد و خ ھای اين عزيزان تسليت می نشانی را به خانواده بار جان باختن کارگران آتش اقليت) فاجعه اسف( مان فدائيانساز

  داند. ھا سھيم می غم آن
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  مسئول اين فاجعه کيست؟


