
  مونيست ايرانکاطالعيه کميته مرکزی حزب 

   تن ديگرده ها کارگر و زخمی شدن 21بمناسبت جانباختن 
  اراک شازنددردو مرکز توليدی بر اثر آتش سوزی در 

   

 اثر بروز آتش سوزی در دو کارخانه توليد بر اساس گزارش خبرگزاری های مختلف در
 کارگر جانشان را از دست ٢١ ه در عصر روز گدشتمواد شيميایی در استان مرکزی

  تن از٧ وضعيت جسمی کهگزارشها حاکيست  . تن دیگر زخمی شدندده هاداده و 
آيمياگران "و " آيمياگستر"آتش سوزی در دو کارخانه   . وخيم استزخمی شدگان

  . استروی داده" شازند" در نزدیکی شهر " بازنهبابایی"   شهرک صنعتی  در "امروز 
احتياطى  بيرا عه وقوع این فاج علت  به روال هميشگیلين دولتی مسئوبرخی از

  .کرده انداعالم آارگران هنگام جوشكارى يكى از مخازن حاوى مواد شيميايى 
  

وقایع فاجعه بار  مستقل از ابعاد آن در مراکز توليدی ایران تازگی ندارد و این بروز این 
ی اسالمی با قوانين غير انسانی و جمهور. واقعه دردناک هم آخرین آنها نخواهد بود

ضد کارگری خود، بی توجهی به حفظ امنيت کارگران در محيط کار را به یک سياست 
 قوانين جمهوری اسالمی رسيدگی به وضعيت .عملی نهادینه تبدیل کرده است

ایمنی در محيط کار را به هيئت های مشترک کارفرمایان و وزارت کار واگذار کرده 
 جز توليد سود بيشتر برای ی که جان کارگر برایشان هيچ ارزشیاست، نهادهای

 در اثر نا امنی محيط کار  که نتيجه منطقی قوانين و سياستهای .سرمایه دارن ندارد
ر روزه شماری از کارگران رژیم و سود پرستی صاحبان صنایع و سرمایه داران است ه

 شماری از ن خود را از دست می دهند و یا بکام مرگ می روند که ليستاعضای بد
  . در ستون وقایع دلخراش روزنامه ها درج می شودآنها

  
طبقه کارگر ایران از زبان فعالين و پيشروان خود در فرصت برگزاری مراسم و آکسيون 

ضرورت تامين ضد کارگری بودن این قوانين را اعالم کرده و بر های اول ماه مه بارها 
بهداشت و امنيت محيط کار که کارگران بيشتر عمر و زندگی خود را در آن بسر می 

اما تا زمانی که طبقه کارگر ایران با اتکا به نيروی خود تشکل های  .برند تاکيد کرده اند
 تا زمانی  نکرده و عمال آن را به رژیم تحميل نکرده اند وایجادطبقاتی و توده ای خود را 

 برای نظارت بر تامين امنيت محيط با اتکا به تشکل های خود نهادهای کارگری را که
  .کار تشکيل نداده اند، وقایع محيط کار همچنان از کارگران قربانی می گيرد

  
از فعالين و تشکل های کارگری در داخل انتظار می رود که کار تبليعی و روشنگرانه 

را به " کيمياگران امروز"و " کيميا گستر"ارخانه حول ریشه یابی بروز وقایع دلخراش دو ک
یکی از محورهای فعاليت خود در ميان کارگران تبدیل کنند تا توده هر چه بيشتری از 

  .کارگران به ماهيت واقعی این وقایع و حقوق طبقاتی خود در این رابطه پی ببرند
  

 دو ن این جمهوری اسالمی و کارفرمایامحکوم کردن ضمن حزب کمونيست ایران
مسبب اصلی این واقعه، با خانواده ها و بازماندگان این واقعه دلخراش،  بعنوان کارخانه

 سراسر ایران عميقا ابراز همدردی می کند و یاد  کارگرانکارگران این دو واحد توليدی و
  .جانباختگان این واقعه را گرامی می دارد
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