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  در مورد فاجعه شازندماي سکي شبکه شنيميان

ه فاجعني ای پنهان کردن چهره عامالن اصلی و تالش برا  
  ١٣٨٧ م دی دوبيستشنبه يک                                                                                               یخيسالم ش

                                                           
 سيمای  جمهوری اسالمی انيميشنی در رابطه با سونامی جنايت آميز شازند اراک شبکه يکتاريخ دهم دی ماه، در

يت نکردن اصول ايمنی از جانب کارگر به پخش کرد که در اين انيميشن تمام اين فاجعه را به سهل انگاری و رعا

 به عنوان يکی از سه اعضای هيئت مديره اتحاديه آزاد کارگران ايران که در نبه همين خاطر م. تصوير کشيده است

می خواهم اين رفته بودم محل فاجعه برای تهيه گزارش و ديدار و همدردی با خانواده های کارگران جانباخته 

 واقعی برگردانده و بازگو نمايم و ماهيت کاذب اين انيميشن از طرف صدا ه شازند را بصورتوارونگی انعکاس فاجع

  .وسيما را برمال کنم

 در کارخانه کيمياگران امروز واقع در ٨٧ شازند و جانباختن سی و چهار نفر کارگر در خردادماه فاجعه انفجار

ف و دلسوزی را وادار به تعمق هر انسان منص) ی اراکسی و سه کيلومتر(ک شهيد بابايی بازنه واقع در شازند رشه

 از سوی کارگرانو صدا و سيما جان سپردن کارگران را به سهل انگاری و رعايت نکردن اصول ايمنی می کند 

عيت اين است نبود يک واحد ايمنی کارآمد در اين کارخانه و حتی کارخانه های شهرک بابايی خود د واقهدمی   نسبت

سرمايه داران  تی و بی توجهی مطلق نسبت به سالمتی کارگران و ايمنی محيط کار است و خوديی مسئولنشانی از ب

  .سودجو بانی به وجود آمدن چنين جهنمی برای کارگر است

معنی پيدا می کند و خصلت انسانی کارگر در جامعه ايران کارگر فقط از ديد کااليی و پروسه توليد برای سودآوری 

اين کارخانه فاقد واحد ايمنی بوده و در اين رابطه نه تنها مسئولين کارخانه زير . ايه هيچ معنی نداردبرای سود سرم

و به موقع گروه بازرسی  که وظيفه اش را به جا نياوردهسوال می روند بلکه پای اداره کار هم به عنوان يک گناه کار 

  .به وسط کشيده می شودايمينی به کارخانه نفرستاده است 

موظف است تيمی بازرس برای بازرسی از ايمنی و محيط کار به کارخانجات بفرستد و هر چندماه اداره کار ون چ

منی و بهداشت هستند را مجبور  و کارخانجاتی که فاقد واحد اي بازرسی بگذراند ايمن را از فيلترايمنی  محيطروند 

چطور هر ساله اين همه مأمور را در سراسر . نداست نما از آنها بيالن کاری درخود اين واحد را سازمان داده وساز

ولی برای ايمن سازی محيط کار حاضر نيستند هزينه ای . ميزی می فرستند به خاطر سودخواهیکشور برای م

  . صرف کنند

  ؟ چرا. فاجعه شازند تمامی گناهش به کارفرما و دولت بر می گردد

 در حاليکه با .ازن مشغول جوشکاری بوده و اين حادثه رخ داده استطبق نمايش صدا و سيما يک کارگر بر باالی مخ

پرس و جو و صحبت با کارگران خود کارخانه معلوم می شود که اصًال هيچ جوشکاری انجام نشده و حتی دستگاه 

اگر فرض کنيم جوشکاری بروی مخازن انجام شده است آيا مسئولين ولی . جوشی هم در اطراف مشاهده نشده است
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  ؟!بوده استو يا نکند کارگر جوشکار مسئول ايمنی هم رخانه از خالی بودن و ايمنی اين مخازن مطلع بوده اند؟ کا

 فرم درخواست کار مراحل  سازی کامل را انجام دهند و پس ازنآيا زحمت اين را به خود داده اند که در اين مورد ايم

  شروع کند؟ايمنی و اداری اش را طی نمايد تا کارگر کار خود را 

چون به گفته کارگران حاضر در کارخانه اين انفجار به دليل فرسودگی شيرآالت مخازن که حاوی مواد . مسلمًا نه

شيميايی و الکل بوده اند و هرچند وقت يکبار پر می شده اند و سپس توی مخازن ديگری می رفتند تا برای کار آماده 

شود و همچنين شيرهای بين مخازن بصورت مرتب کنترل نمی شده اند و به علت فرسودگی لوله ها گاز نشت کرده و 

و اين تانکر با تابلوهای برق ) به گفته کارگران(فشار آن به حدی بوده که باعث به حرکت درآمدن تانکرها شده 

 فاجعه اين شهرک فاقد امکانات اطفاء حريق بوده و  در هنگام بروز اين.برخورد می کنند و اين انفجار رخ می دهد

حتی خود کارخانه کيمياگران امروز با اين همه مواد شيميايی آتش زا فقط شامل سه کپسول آتش نشانی بوده که ماه ها 

کنترل نشده بوده اند و ماشين آتش نشانی که از شهر خود را به محل رسانده بود به علت خراب بودن شير مخزن آن 

اعاتی را وقت تلف می کند تا باز شود و بعدًا متوجه می شوند که اين ماشين فاقد آب است و دوباره برای پر کردن س

اين حضرات با اين ايمنی موجود چه در شهرک و چه در کارخانه های شهرک چه .مخزن به شهر باز می گردد

  جوابی دارند بدهند؟

  د و می گويند اول ايمنی بعد کار؟و با درست کردن اين انيميشن بر طبل می کوبن

 با متناسبايجاد واحد ايمنی در کارخانجات و گذاشتن کالس های ايمنی اجباری برای کارگران و امکانات ايمنی کافی 

 پس با اين اوصاف می بينيم روابط .محيط کارخانه يکی از ارکان اوليه اقدامات ايمنی اداره کار و بعدًا کارخانه است

ر و مهمتر از نند و از رفاه، بهداشت، ايمنی کام بر کار و قوانين فقط توليد حداکثر سودآوری را می بيموجود و حاک

 و جايگاه و احترام و امنيتی  معادله ديده می شود و هيچ شخصيتهمه حفظ جان کارکران در حاشيه ای ترين قسمت

و حقوقش ند، کمبود می بيند، گرسنگی می کشد خط فقر کار می کدستمزد زير کارگر با .  قائل نيستندکارگرانبرای 

  .  قربانی می شود با از دست دادن جانش در مسلخ سود و سرمايه  ،را نمی دهند و در آخر همه

 – معدن کار ١١ انفجار معدن در باب نيزو و کشته شدن – کارگر پروژه سدسازی کارون در عسلويه ۵٠کشته شدن 

 – کارگر ٢٠ آوار سعادت آباد تهران  کشته شدن – ٨٧راز در دوماهه اول سال  کارگر ساختمانی در شي١٨جانباختن 

 کارگر در چاهی در ياسوج و اينها همگی ۵ جانباختن – کارگر ١۵شهر کرج و کشته شدن  انفجار کارخانه گاز محمد

 و شايد هم بارها از آماری است از قربانيان سود و سرمايه و مطمئنًا تمامی اين جنايت ها قابل پيشگيری بوده اند

و اظهار کرده اند محيط کار ناامنی دارند ولی کو زد شده است کارفرما و مسئولين اداره کار گوشطرف کارگران به 

را صرف ايمنی محيط کار می کردند شايد  دسترنج کارگران چپاول و غارت اگر تنها بخش کوچکی از گوش شنوا؟ 

رگر جرم در ايران هر اعتراضی از جانب کا. عادی چنين وحشتناک نبوديماالن شاهد حوادثی چنين دلخراش و در اب

، از طرف حاکميت سرکوب می شود و تالش برای ايجاد تشکل های مستقل کارگری تلقی می شود، شالق می خورد

 گفت ث محيط کار يا بايدآيا باز هم می شود گفت حواد. خورده ميشودو اقدام عليه امنيت ملی خوانده مارک سياسی 

  قتل عمد؟

در رابطه بين کار و سرمايه کارگران هميشه به طور جدی به سالمتی خود و ايمنی محيط و بقای خودشان برای 
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پس نتيجه می گيريم نه تنها سرمايه و دولت . و بقای خانواده هايشان بها می دهند و فکر می کننداستمرار امرار معاش 

ران و مطالبات و  و سرمايه داران از کارگدولت بلکه با ديدی که برای ايمن سازی محيط کار فکری نمی کنند

هيچ حقی برای کارگر حتی برای حفظ جانش که فضای غير قابل تحملی ايجاد کرده اند يک دارند اعتراضات آنان 

  .تندسقائل ني

 
 زنده باد همبستگی کارگری

 سالم شيخی 

١٩/١٠/٨٧مورخه   
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