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در باره آتش سوزی و جان باختن کارگران  و بيانيهيام تسليتپ  

 
خرداد هشتاد وهفتهفتم                                                                                     اتحاديه آزاد کارگران ايران 

                                       
يام تسليت و همدردیپ  

بيانيه اتحاديه آزاد کارگران ايران در باره آتش سوزی و جان باختن کارگران کارخا نه های کيميا گستران سپهر و 

شهرستان شازند) شهيد بابائی(کيان ارژنگ  در شهر صنعتی بازمه  
 شهرستان )شهيد بابايي(باز مه ي شهرک صنعتدر پنجم خرداد ماه آتش سوزی مهيبی کارخانه کيميا گستران سپهر روز

علت اين هيچ گزارش رسمی ازهنوز .گرفت و اين آتش سوزی به کارخانه کيان ارژنگ نيز سرايت کردبررا در شازند

  .خبرهای اوليه حاکی از اتصال سيم برق در اين کارخانه بوده استنشده وآتش سوزی منتشر

جان باخته اند کارگران از نفر٢٢تا کنون اين آتش سوزی اثرکارگران ايران بربنا به گزارشهای رسيده به اتحاديه آزاد 

کيميا گستران  باختگان همگی ازکارگران کارخانه بقيه جان   وباشد میکيان ارژنگ نگهبان کارخانه  آنانازيکی  که

 و ساير اهالی روستای هفته ازاين آتش سوزی کارگران جان باخته در از  نفر١٦اساس اين گزارش بر  .بوده اندسپهر 

.های واشه، بازمه و دستجرد هستنداجان باختگان از اهالی روست  

کيان  اتحاديه آزاد کارگران جان باختن اين کارگران را به خانواده ها و کارگران کارخانه های کيميا گستران سپهر و

و بر آورده گی فوری به اين فاجعه دردناک ارژنگ تسليت ميگويد و ضمن ابراز همدردی عميق با آنان خواهان رسيد

:شدن خواستهای زير است  

و  بايد يک هيئت از کارگران منتخب مجمع عمومی کارگران  کارخانه های کيميا گستران سپهر و کيان ارژنگ -١

ز هر گونه بدور ابه همراه يک هيئت کارشناسی مستقل از کارفرما و اداره کار شهرستان شازند کارخانه های مجاور 

. شوندبمسئول رسيدگی به اين فاجعه فشاری از سوی هر نهادی،   

مورد  بايستیکارفرمای کارخانه کيميا گستران سپهر به همراه مسئولين بازرسی ايمنی اداره کار شهرستان شازند  -٢

.در صورت قصور در تامين ايمنی کارخانه مورد محاکمه قرار بگيرندبازخواست و   

گان از جان باختن کارگران و آسيب ديده ناشی  تمامی خسارتهای  رسی هيئت فوق الذکر هر چه باشد بايد  نتيجه بر-٣

.و تمامی تمهيدات الزم برای تسکين آالم آنان به مورد اجرا در بيايداين آتش سوزی به خانواده های آنان فورا پرداخت   

 و کارمجامع عمومی نمايندگان منتخب کارگران در ازرکب مفورا هيئتی   بايد ،اين فجايع تکراراز جلوگيری   برای -٤

مراکز توليدی  و صنعتی را  با تخصيص بودجه کافی بر عهده تمامی کارخانه ها وشناسان ايمنی، مسئوليت بازرسی از

  .ندوبگيرند و بر اساس نظر آنها بايد تمامی اين مراکز به باالترين استانداردهای ايمنی محيطهای کار مجهز ش
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