سهل انگاری و بیمباالتی نظام ،جان دهها کارگر را گرفت
شباهنگ راد
حوادث کارگری و بی مباالتی رژیم جمهوری اسالالیمی ،همچنان دارد ،جان کارگران را در میادین تولیدی ،توزیعی و
ساختمانی میگیرد .ساختمان  17طبقه و بزرگ پیسکو سوخت و بر پروندۀ بیمسئولیتی نظام افزود.
آتشسوزی در مدارس بدلیل فقدان سیستم گرمایشی منطبق با استانداردهای بینالمللی ،خرابی بیقولههای
محرومترین اقشالالار جامعه ،در اثر حوادثی همچون باد و باران و سالالیل ،قطع دسالالت و پا در میادین تولیدی بهدلیل
فقدان امکانات اولیۀ ایمنی و غیره ،از زمره حکایت و مع ضیتی ست که در برابر میلیونها کارگر و زحمتکش ایران
قرار گرفته است .بی تردید در آتش سوختن کارگران در ساختمان پیسکو ،از جمله آخرین حادثه ها نخواهد بود و
بنابه گفتۀ "«مع صومه آباد» ،رئیس کمیته ایمنی شورای شهر تهران 3000 ،ناایمن دیگر" در تهران ،در انتظار فاجعهای
همچون ساختمان پیسکو میباشند.
براسالالالتی عامل اصالالاللی چنین فجایع دردناکی ،به گردن چه کس ،و یا کسالالالانی اسالالالت و تا چه زمان ،کارگر در میادین
اسالالتامار ،از شالالر ایندسالالت رویدادها خیصالالی خواهند یافت ،جامعه بیش از این ،شالالاهد تلف شالالدن دهها ،صالالدها و یا
هزاران نفر ،در اثر بیمباالتی و سهل انگاریهای مسئولین و مقامات دولتی نخواهد بود؟
بطور قطع پاسالالح حقیقی به سالالئواق فو  ،ربط مسالالتقیمی به مناسالالبات و قانونمندیهای حاکم بر جامعه دارد و باید
دانسالت که ،تاز مانی نظامهای سالرمایهداری ،و از جمله سالران رژیم جمهوری اسالیمی ،با اعوان و انصالارشالان بر سالر
کاراند ،جامعۀ کارگری از ایند ست بییای غمانگیز ،خی صی نخواهد یافت .چرا که سرنو شت دردناک زندگی میلیونها
ان سان دردمند ،با سرنو شت سرمایهداران و جانیان ب شریت گره خورده ا ست؛ چرا که سرمایهدار ،با قطع و با محدود
نمودن امکانات کاری  -ایمنی و بهداشالتی ،بدنباق سالود بیشالتر اسالت ،بیدلیل هم نیسالت که دارد ،کارگر را در بدترین
موقعیت و شالالالالرایط کاری قرار میدهد تا بر موقعیت مالی خود بیافزاید .خرابی در اثر حوادث پائین و همچنین فقدان
امکانات کاری در کنار ناامنیهای شغلی ،زندگی را بهکام کارگران تلح نموده است .درد و مشکیت کارگر ،در زیر سایۀ
نظامهای سرمایهداری و از جمله رژیم جمهوری ا سیمی ،یکی دو تا نی ست .در نظامی که د ستمزد کارگر منطبق بر
تورم جامعه نیست؛ در نظامی که پوق کارگران را به بهانههای متفاوت باال میکشند و بعضاً از آنان ،بیش از به دو ساق
اسالالتکه ،از دریافت حقو هایشالالان با سالالرمایهداران و رژیم حامی آن ،در جنگ و جداقاند ،واقعۀ آتشسالالوزی و با خاک
یک سان شدن ساختمان  17طبقۀ پی سکو هم ،نمیتواند ،امری بعید و به دور از انتظار با شد؛ ساختمانی که ،شرکت
گاز ،بدلیل ناامنی و غیر اسالالالتانداردی آن ،حاضالالالر به انشالالالعا

گاز آن نبود ،سالالالاختمانی که ،بارها و بارها ،از جانب دوائر

متفاوت و آنهم بعنوان ساختمان ناامن رصد شده بود.
پیشالالاپیش میدانسالالتند که این سالالاختمان فاقد پائینترین امکانات ایمنیسالالت ،میدانسالالتند که بی توجهی بدان ،جان
کارگران را خواهد گرفت .ا ّما و علیرغم چنین شالالالناختی ،بهجای عیج خرابهها ،و بهجای جلوگیری از وقوع چنین رخداد
ناگواری ،نظارهگر فرو ریختن سالالاختمان  17طبقه بر سالالر کارگران شالالدهاند .پر واضالالا اسالالتکه حادثۀ پیسالالکو تن نمونه
نبوده و نی ست و در این چند دهه ،نظام جمهوری ا سیمی بههمراه دولتهای رنگارنگاش ،بر او ضاع کاری و بر زندگی
دهشالالتناک کارگران افزودهاند .چرا که کار و بارشالالان هر چه محدود نمودن زندگی محرومترین اقشالالار جامعه و همچنین
حمایت بی چون و چرا از اسالالالالتامارگران و چ اوقگران ،امواق عمومیسالالالالت ،در اینمیان هر زمان ،کارگر برای مطالبات
بحقاش علیۀ کارفرمایان و صالالالالاحبان تولیدی پیرامون دریافت حقو های معوقهاش و دسالالالالت یابی به تجهیزات کاری -
ایمنی ،دسالالت به اعترا

زده اسالالت ،با ارگانهای سالالرکو گر نظام مواجه شالالده اسالالت .همۀ دولتها و از جمله دولت

"تدبیر و اعتداق" روحانی هم ،در چنین را ستا و م سیری در حرکت ا ست؛ دولتی که ،بدون فوت وقت ،به ا ستامار و به
سرکو

کارگران پرداخته ا ست ،تا چرخش دم و د ستگاههای طبقۀ سرمایهداری ،از حرکت باز نای ستد؛ دولت "تدبیر و

امید"ی که در این چند ساله ،بجای رفع و رجوع معضیت رو در روی کارگران و زحمتکشان ،بر معضیت و بر بیامکاناتی

میادین متفاوت ا ستامار افزوده ،همواره و همواره ،طرف کارفرمایان و صاحبان تولیدی را گرفته ا ست .بر همین ا ساس،
همۀ دسالالت اندرکاران و حامیان نظام ،در بروز فاجعۀ سالالاختمان پیسالالکو دخیلاند و باید و میبایسالالت ،تأوان ناکردهها و
جنایتکاریهای شانرا باز پس دهند.
به بیانی روشنتر سرمایهداران برای کاهش هزینهها و درآمد بیشتر ،دارند از جان کارگران مایه میگذارند ،به هر رذالت
و پسالالالالتیای ،تن میدهند .جان و زندگی کارگر برای سالالالالرمایهدار و دولت حامی آن ،کمترین ارزش و جایگاهی ندارد و
میتوان هزاران حوادث مرگبار و قطع دسالالالت و پا در میادین اسالالالتامار را ،ردیف نمود و نشالالالان داد ،که کارگران ،در چه
شرایط ناهنجاری ،مشغوق به کار طاقتفرسا و دردناکاند .در ایران زیر حاکمیت رژیم جمهوری اسیمی ،استانداردهای
کاری و و سائل ایمنی  -ساختمانی ،ب سیار پائین و خطرناک ا ست ،بطور نمونه یکی از ماموران آتشن شانی در فاجعۀ

پیسالالالالکو میگوید " :ما  ۵هزار نیروی عملیاتی هسالالالالتیم اما با هزار لباس آتشنشالالالالانی .متأسالالالالفانه به خاطر
بیتوجهیهای مدیرانمان و مسالالالئوالن شالالالهری با کمبود امکانات روبهروهسالالالتیم که کار را برای ما سالالالخت کرده
اسالالالالالت .اگر کیف یت ل باس های ما بهتر شالالالالود به طور قطع را حتتر میتوان دق به آتش زد .ولی گاهی همین
ابتداییترین مسائل مشکلها را برایمان دو چندان میکند".
آری ،سالالردمداران رژیم جمهوری اسالالیمی ،به جای خرید دسالالتگاهها و ماشالالینهای کارسالالاز ،برای جلوگیری از حریق و
دیگر حوادث مرگزا ،در فکر خرید ماشالالالینهای آ پاش ضالالالد شالالالورش ،و دیگر دم و دسالالالتگاههای سالالالرکو

جنبشهای

حقطلبانه و اعتراضالالالالیاند .بنابراین ین راه ،برای جلوگیری و از بین رفتن ایندسالالالالت فجایع وجود دارد و آنهم ،قطع
سلطۀ سرمایهداران از جامعه است .تنها راه نجات ،و فرار از وقوع صدها حوادث طبیعی جانگیر ،در گرو ،به زیر کشیدن
سران حکومت جمهوری ا سیمی ست ،باید دان ست ،تا زمانیکه سیا ست ا ستامار و چ اوق امواق عمومی ،بر ف ضای
جامعۀ ایران سنگینی میکند ،مع ضیت و حوادثی همچون ساختمان پی سکو متحمل ،و جامعۀ کارگری بیش از پیش،
شاهد تلف شدن تعدادی دیگر از هم قطارانشان ،خواهد بود.
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