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   در کارخانه کيميا گرانانفجار شعله های آتشگزارش اتحاديه آزاد کارگران ايران از 

 
خرداد هشتاد وهفتهم د                                                                                    نزد کارگران ايراآاتحاديه   

                                     
  در کارخانه کيميا گرانانفجار شعله های آتشگزارش اتحاديه آزاد کارگران ايران از 

در شهرستان شازند) بابايی(ی بازنهدر شهر صنعتامروز   
 

 به ،اعضای هيئت مديره اتحاديه آزاد کارگران ايران به همراه يکی از اعضاازدو نفر ٩/٣/٨٧پنج شنبه مورخه ديروز

کيمياگران آتش سوزی کارخانه در کارگران جان باخته  انواده های خهمدردی با برای ابراز،اديهطرف اتحنمايندگی از  

.به شهرستان شازند رفتند، امروز    

اين فاجعهاز گزارشی را نيز،آناندلجويی ازخانواده های کارگران جان باخته واعضا اين هيئت ضمن ديدار با برخی از  

: شرح استدينغم بار تنظيم کرده اند که  ب    

ده کيلومتری پتروشيمیدرروستای هفته و بين روستای بازنه و،خمين-اراک جادهدر) شهيد بابايی(عتی بازنههرک صنش  

.شرکت کيميا گران امروزدراين شهرک صنعتی قرار داردو اراک واقع است     

اری آتشين بوده که در يک لحظه کل آتش سوزی گزارش کرده اند در واقع انفجآنرا اين فاجعه که منابع خبری رسمی 

کسی لحظه دقيق اين . کارخانه را در بر گرفته و امکان هر گونه عکس العمل و فراری را از کارگران سلب کرده است

  و سی١۵ بين ساعت برخی کارگران کارخانه های مجاور اين فاجعه هولناک  را نميداند اما بنا بر اظهار شينآت انفجار

.رخ داده که متاسفانه ساعت تغيير شيفت کارگران نيز بوده است١۶دقيقه و ساعت     

شعله . فقط توانسته اند از محل بگريزندمجاورشديد بوده که کليه کارگران واحدهای ين انفجار آتشين به حدی هولناک وا

ن شعاع برگهایايدر حال حاضربطوريکه دری محل حادثه کشيده شده بوده است حدود يک کيلومتر های آتش تا شعاع   

.سوخته درختان قابل رويت است    

پايگاه آتش نشانی وجود ندارد به همين دليل نيم ساعت پس از کارخانه فعال است ٢٠که بيش ازاين شهرک صنعتی در

  بود که به دليل خرابی شيرش، حدود نيم ساعت وقت را به محل رسانده شهر خود  آتش نشانی از  حادثه يک ماشيناين

  دليل همين به . دارد ن آبی،ماشين آتش نشانی تانکر متوجه شده اند که   مامورين کردن شير،باز و تازه پس ازتلف شده  

.تاخير زيادی وارد عمل ميشوندبا     

تصادفی زير تابلوی شهرک صنعتی آتش سوزی بطورپس ازروز٣ سوخته کارگری جنازه ،هفتهبه گفته اهالی روستای 

 راننده ماشينی که برای جابجايیدر ميان جان باختگان . پيدا شده است متر از آن کارخانه فاصله دارد  ۵٠٠که بيش از 

.ميخورند به چشم  ،بوده آورده خانه باربرای کار  يک تريلی که مراجعه کرده بود به همراه راننده پرسنل به کارخانه   

کارگران اخراجی اين کارخانه که برای تسويه حساب بهاين آتش سوزی مهيب يکی از بنا به اظهار برخی کارگران در  

.آنجا آمده بود در اين آتش سوزی جان خود را از دست داده است    
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 از اين واقعه پنج روز هنوز و عليرغم گذشت ته بنا بر اظهار اهالی محل و برخی خانواده های کارگران جان باخ

 نشده شناسايی یبطور دقيقبه دليل سوختگی شديد و قطعه قطعه شدن کارگران جان باخته برخی جانکاه   تعداد و هويت 

گی آزمايشگاه آن به کار اشتغال داشته اند و همزه کارگران زن اين کارخانه که دراين ميان بويژه شناسايی جنادر .است  

  . استآنان گرفتار شعله های آنی و مهيب آتش شده اند شناسايی نشده 

 اين کارگر فقط از ناحيه پشت دچار سوختگی شده بود و بعد ، به گفته چند تن از آشنايان کارگر جان باخته احد غالمی

  بدليل نبود امکانات پزشکی  وهکه به ريه اش وارد شده بود صحبت نيز ميکرده است  اما براثر مواد شيميايی  حادثه از

.و جان باخته استالزم دچار خفگی شده   

لفضل اسفند ا ابو-ساله ٢٠بر اثر اين فاجعه هولناک در گورستان دهکده هفته، يازده نفر به نامهای احمد اسفند ياری 

 -ساله ٢٩ زاده  هادی قربانی-ساله ١۶ اميد هفته ای -ساله ۴۵ صادق برزگر -ساله ۴٠مهدی ملکی -ساله ٣٠ياری 

٣۴ساله و محمود گلستانی ٢۵ احد غالمی -ساله ۴٠طاهری   محمد -ساله ٢۵کريمی   داود - ساله ٢۶فريبرز هفته ای   

.ساله مدفون گشته اند و تمامی مردم اين دهکده مات و مبهوت در غمی سنگين فرو رفته اند    

از ميان جان باختگان يک نفر از قود االثر هستند و  اين کارخانه مف نفر از کارگران٧بنا به گفته اهالی محل هنوز 

ران يکی از به گفته يکی از کارگ. نفر از شازند شناسايی شده اند ٣نفر از شهرستان علی گودرز و ۶روستای بازنه، 

روزام کيميا گرانکارخانه  نيز اهل اراک هستند که در باخته جانگران نفر از کار ۶اين واقعه در کارخانه های مجاور  

.اشتغال بکار داشته اند    

 مارستانيب مواد شيميايی شده اند دراز ناشی صدمت و سوختگیدچار هفتاد درصداز که اغلب بيش جروحين اين حادثهم

. اراک وقم و تهران بستری هستند و تا کنون تعدادی از آنان جان باخته اند یها  

.صنعتی قرارداد موقت هستند شهرک تمام کارگران اينو نبوده اندبيمه کارگران شرکت کيمياگران امروزتعداد زيادی از  

 توسط ٩/٣/٨٧نيروهای انتظامی و امنيتی ورود افراد به محل را زير نظر دارند و مراسمی که امروز مورخه 

های  خانواده با اعتراض بستگان و  بود شدهمسجد شازند برگزاردر  بود کارگران جان باخته  ای ياد دولتی بر نهادهای  

.خورده استکارگران و مردم به هم   

چند وقت يک  اين مخزن ها هر. بوده استکارخانهموجود درمخزن های مواد شيميايی  ،آتشينانفجار اصلی اين علت 

بنا بر اظهار برخی کارگران شيرهای  .شوند تا برای کار آماده سپس توی مخزن های ديگری می رفتند ودمی شدنپربار

 ،اين امر. طرف ديگر لوله های انتقال اين مواد فرسوده بوده اندورت مرتب کنترل نمی شده اند و ازها بصزنمخما بين 

يم برق و آتش نبود اتصال سارکنشتی درچرا که اگر. محيط کارخانه قريب به يقين ميکندال وجود نشت مواد را دراحتم

آتشين رف ديگر نحوه وقوع آتش سوزی که بصورت انفجاری طاز. آن، کامال قابل کنترل بودسوزی موضعی ناشی از

  گازمواد و حاوی  شيرهای  و لوله هاوجود نشتی در گرفته است خود گواه ديگريست بربريک آن کل کارخانه را دردر

.های شيميايی  
 ٩/٣/١٣٨٧اتحاديه آزاد کارگران ايران 

www.ettehade.net 
  k.ekhraji@gmail.com :ايميل

 ٠٢١٤٤٥١٤٧٩٥: فکس


