
 

 1

 سايت کارگری افق روشن
www.ofros.com 

 
  کارگر اراک که در آتش سوختند٣٠ یگزارش از خانواده ها

 
تخرداد هشتاد وهفهم دياز                                                                            ب غائدهي و فرعقوبي یترانه بن  

                           
.  استنيغمگ واهي سزيهمه چ.  به خود گرفته استیگريشازند اراک چهره د شهری اصلدانيپنجشنبه، نهم خردادماه م

  شهر در سوگني کوچک ایمصال که دری زنان و مردانی درپی پی ضجه های پوش و صدااهي مردم ساه،ي سی هارقيب

.ده در آتش سوختند نشستند که زنده زنی جوان٢۶    

 یمي مواد پتروشی امروز که کارخانه هااگرانيمي سپهر و کاگسترانيمي کیکارخانه ها) چهارم خرداد( هفته گذشتهکشنبهي

 نفر از کارگران ٢۶شد و  اراک واقع شده، منفجری جنوب غربیلومتري ک٣٣ بودند، درشهرستان شازند که دريیايميو ش

 کوچک اطيوارد ح.  شدندمارستاني روانه بقي عمی با جراحت هازي نر نف۵٠سوختند و آن کارخانه زنده زنده در آتش 

همراهش.  حرف زدن نداردی شده، نارهي نشسته و به آسمان خني زمیرو  پوش اهي سی جوان،یشوي شازند که میمصال  

».د شوینمزدن باز حرف ی دهانش برااديدست داده و به خاطر شوک ز ازیآن آتش سوزبرادرش را در«: دي گویم    

برادرش، «:ازکارگران آن کارخانه بوده اندزي که خود نیدهند، کساني محيواقعه را توض اوروزی به جاانشياطراف

ی از او باقیزي داده اند که چلي شده اش را به او تحواهي جسد سوخته و سیحال سال داشت ودر٢۶ فقط ی جعفریمحمدعل  

». کننديی موفق شدند جسد را شناسای ساعت مچینمانده بود و تنها از رو    

در ريداري بسیحادثه آتش نشانوالن اعالم نکرده اند اما درروزئ را هنوزمسی آتش سوزقي دقلي دلنديگوي آنها مهرچند

 اي آی به آن بزرگیشهرک صنعت«:دي گویبرده است مرگران کارخانه که جان سالم به درکا ازیکي. شدمحل حادثه حاضر

 بوده و قي کارخانه سه کپسول کوچک ضدحرني ایمني استميبه گفته او تنها س»  داشته باشد؟ی آتش نشانهستگاي اکي دينبا

 بلند ی با صدای زن،ی مصلاطيگوشه ح آن طرف تردریگرفته نشده است؟ کم کارگران درنظری برایمني الهي وسچيه

». استیاري اسفندلاله، فرزند ابوالفض سکي عارف نيا«:  دهدیکودک خردسال در آغوش اش را نشان مد وکني مهيگر  

مادربزرگ عارف .  نگردی را مانشي اطرافاني پای بیادهاي فررت،ي بر تن دارد و با بهت و حی لباس قرمز رنگکودک

و بعد به چادر» . بپوشداهي زود است که سشيبراوزپوشانده ام، چون هنبر تن عارف لباس قرمز«: دي گوی میبا لحن تلخ  

». شده بوداهي چادر، سنيجنازه پدرش درست مثل ا«:  کندیاره م اش اشیمشک    

 سپهر شازند مشغول اگسترانيمي در کارخانه کیکاري روز بود که پس از ماه ها ب١٠ ساله فقط ٢۶ ،یاري اسفندابوالفضل

شغل در پوستش کي کردن داي پی را که او از خوشحالی توانند روزی ابوالفضل نماني از اطرافکي چيبه کار شده بود ه  

. روز١٠ فقط یعني شد؛ ام زود تمیلي خی فراموش کنند، آن شادماندي گنجینم    

 فرو قي عمیاو در سکوت. دي گوی نمچي ساله اش عارف است، هکيساله ابوالفضل که نگاهش به کودک ٢٣ همسرم،يمر

  دانم بر سر دخترم وینم«:  کندیوا م آرام نجيیبعد با صداو» . شدوهيچه زود دخترم ب«: دي گوی مميمرمادر. رفته است

»تنها کودکش چه خواهد آمد؟    
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 کنند، ی می شازند زندگی هفته حوالیروستا دری چوبیکلبه ا و تنها کودکش را که درمي ابوالفضل، مریکاري ها بماه

  در سکوت دنبالهشتريمبهوت ب یفقط با نگاهشنود وي اش مندهي را درباره آاني اطرافی های مدام نگرانميمر. داده بودآزار

. رودیدارش فرو م    

درصد ٥٠ با زي ن خواهرشانشوهر و کارخانه بودندانفجار  حادثه یکارگران قربان از دو هریارياسفند احمد  وابوالفضل  

. خانوادهکي در یسه قربان.  بردی اصفهان به سر ممارستاني در بیسوختگ    

  است،ی اصفهان بسترمارستاني از او که در بی همسر باردارش تاکنون حالیتو ح خانواده داغدارنيا ازکي چي ههرچند

. را از دست داده اندگرشاني دزي اند چون دو عزدهينپرس    

  مسجدیچند زن که در راهرو. رسديشازند به گوش م شهریهر گوشه مصالاز»  برار-برار«و » روله -روله  «یصدا

.دهنديمسر»  برار-برار « ادي سبز رنگ نشسته اند فريی پتویرو    

  که جسد سوخته اش را به ی سال داشت دو متر قدش بود اما زمان٢٣برادر ناکامم فقط «: دي گوی بلند میادهاي با فریزن

». مانده بودی متر از قدش باقمي دادند فقط نليما تحو  

  جسدشمي اش توانستهي چهار دندان عاریواز ر«: دهنديم و ناله سرادي شان هستند فرکياقوام نزد  که همه ازانشياطراف

».مي دهصي تشخگرانيرا از د    

  را هم هر روز از خانهشي بود که حقوق نگرفته بود، غذایبرادر بدبختم سه ماه«: دهدي تکان مهيسرش را با گرخواهر

. کردی مهي لباس کار هم نداشتند و خودشان لباس شان را تهی برد، حتیم    

 تخصص نکهي بود و با اکاريمحمد ماه ها ب«: دي گوی می خواهر داغدار به آرامني بلند ایادهاي فرنايماقوامش در ازیکي

ی شغل ی راحت نياست به هم  شد چطور ممکن  جوشکار استخدام کارخانه به عنوان   ني زود در ا یلي نداشت خیخاص  

». قسمت آن استخدام کنندنيمهم تر و درارخانه تجربه بدهند و او را در قلب کی جوان بکي را به یتخصص    

 ی در گلو روزهای کند، با بغضی اش را کنترل مهي گری از خواهران محمد جعفریکي همهمه زنان داغدار، اني مدر

  است که ی در قسمتی گفت کارش جوشکاریمحمد م«:  کندی بود، بازگو مدهي از دهانش شنی برادرش را که روزیکار

».دهاستيس اري همچون جوهرنمک و سایيايمي الکل و مواد شیپر از مخزن ها  

». کندی جرقه آتش همه ما را پودر مکي گفت ی با خنده مشهي هممحمد  

 شد که از نشت ی می کرد و چند وقتی می جوشکاريیايمي و مواد شديمخازن بزرگ اسکنارمحمد، او در گفته خواهربه

  بخش گوشزد کرده ام، امایوالن و کارفرمائ را با مس نکتهني گفت بارها ایخبر داشت و م  یدي از مخازن مواد اسیکي

».ستي نی مشکلچي اند که هه دادناني اعتنا به آن به ما اطمیوالن هر بار بئمس    

 که از مدت ها ی از مخازن اصلیکي.  در سه مرحله اتفاق افتاداگسترانيمي گفته شاهدان ماجرا، انفجار در کارخانه کبه

 اطراف را ی کارخانه و کارخانه هاني محوطه ای رنگدي شود و دود سفیرقه منفجر م جکي کرد در اثر ی نشت مشيپ

  کارخانه ولي دهد و بالفاصله تمام وسای به دنبال آن رخ مبي مهیا انفجار با صدني و سومني کند و بعد از آن دومیمپر

.رندي گی اطراف کارخانه آتش مزاتيتجه    

  که یاما کسان.  کنندیم انفجارها فراریصدا رنگ ودي دود سفدنيمشغول بودند با د مخازن به کارنيااز که دوریکارگران

. سوزندی از انفجار مخزن ها می مخازن مشغول به کار بودند در آتش بزرگ ناشنيدر کنار ا  
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ت و شدلي مصدومان به دلهيبق  است ویاراک بستر شهر عصري ولمارستانيب در  است کهی کارگر  تنها،یجودک  عبداهللا  

. تهران و اصفهان منتقل شده اندی هامارستانيعمق جراحات وارده به ب    

 زاني ساله که م٣٠عبداهللا .  واقع شده استیکي کوچک و تارنيرزمي اراک در زعصري ولمارستاني بی سوختگبخش

ی هایختگ اکنون با سواي سوختند اي   کهدي گوی دوستانش م ني ترکينزد کند از ی درصد اعالم م٣٨را   اش یسوختگ  

. برندی به سر ممارستاني در بدي شدیليخ    

چند هر هر. زندي حرف مجانيحادثه با هروز شده و ازدهيچي رنگ پی قهوه ای عبداهللا با باندهای صورت و دست هاتمام

 را گدرنيآن روز در کارخانه بودم که ناگهان دود سف«:  شوندیخواهد دستانش را تکان دهد جراحات مانعش ميکه مبار

لهي دانستم می ها بپرم اما نملهي می فرار الزم بود از رویبرا.  افتاده و پا به فرار گذاشتمی که اتفاقدمي زود فهمیلي خدميد  

». ها گذاشتم و سوختملهي میها از شدت حرارت گداخته شده اند، دستانم را رو    

 اما دي شنی م»مي سوخت- ميسوخت« گفتند ی دوستانش را که مادي فریصدا فرارنيحاو در.  را گرفته استشي گلوبغض

  درکشيدوستان نزداز نفر١٢که   يیآتش شعله ور بود جاکارخانه در  یچرا که بخش مرکز  آمد یدستش برنم  ازیکار

». سوختم را سر داده بودنداديآنجا فر    

 و طي در محيیايمي آن قدر مواد شديني را ببميو رورنگ .  زنده بمانمستميهنوز هم مطمئن ن«:  شده استاهي عبداهللا سچهره

 است که دواريعبداهللا ام» .دي آی بعدها چه بر سرم مستي کارخانه بود که آن را استنشاق کرده ام و معلوم نیفضا

ی قران براکي  ی حت  تاکنون  کند کهیم  اعالم مارستانيب چند مددکار بپردازند هر  درمانش را ی هانهي هزانيکارفرما  

. همراهانش پرداخت نشده استگري درمان او و دی هانهيهز    

ني استخدام اتازه به که   ی از جوانان یاديز  است اما تعداد مهي کند، بی متي فعال  کارخانهني شش سال است در ا عبداهللا  

. کنندی می اظهار نگرانشاني بابت بازمانده هاني نشده بودند و از امهيکارخانه درآمده، ب    

 که از آن جز یکارخانه ا.  معروف به جاده بازند قرار دارندی در جاده اگر،ي کارخانه دني و چندستراناگيمي ککارخانه

 نمانده ی باقیزي شکسته چی هاشهي و کامًال سوخته و شاهي سی که نصف شده اند، ساختمان های رنگاهي سیمخزن ها

ی دود و سوختگی همراه با بوندهيد الکل و مواد شو تن ی هنوز بوما گذرد ای کارخانه منيپنج روز از انفجار در ا. است  

. گازهاستني از استنشاق ای که ناشی افتی مدي به سرفه شد،ی زنی که قدم می اقهيچند دق.  رسدیبه مشام م    

 بازماندگان حادثه به محل ژهي ها به وی شود و تا بومی حفاظت می انتظامیروي توسط چند مامور نی شهرک صنعتنيا

:  کندی مصدومان را نگران می از خانواده هایاري موضوع بسني بر دهان دارند همی آنها ماسکشتريب. د نشونکينزد

».جانشان را خواهد گرفتزند وي مبيآس هاهي به ر،یدي مواد اسنياستنشاق اامارندي نمیسوختگاثر درزانمانيهم عزاگر«  

 از کشته شدگان یکي ،یاحد غالم.  جانش را از دست داده است موادني به خاطر استنشاق ای احد غالمندي گوی مشاهدان

 با همسرش صحبت کرده و از سالمتش خبر مارستاني در راه انتقال به بی اش اندک بوده، حتی سوختگنکهي حادثه با انيا

. سپاردی شود و جان می اش سرش متورم مهي به ريیايميمواد ش  ود ور لي به دلمارستاني به بدنيداده اما به محض رس  

  شودی چه ماني سه قلوها و فرزندان قربانسرنوشت
 ی قرباننيشتري که بيیروستا.  روندی هفته می حادثه است به سمت روستانيدغداران ااز رنگ که پری آبی بوس هاینيم

 بازند، آستانه، ی حادثه از روستاهاانيقربانري سانيهمچن. آتش سوختند حادثه درنيا دری جوان هفته ا١١. را داشته است
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.عمارت، واشه و شهر شازند بودند  

 دو فرزند نکهياز ا. دي گوی مشي هایاز فقر و بدبخت.  استگرانيداز تاب تری بیاري احمد و ابوالفضل اسفنددهيداغدمادر

با چهل سال «:  رسانده بودنجايبه قول خودش آنها را به ابزرگ کرده است و و فقربتيدست داده اش را با هزارها مصاز

 ني ای براشاني و با تکه هادمي بری خودم را میلباس ها. مي را بزرگ کردان خودم و همسرم فرزندانمی و کلفتینوکر

  دوختم، موقعی لحاف و تشک مگران،ي دی زمستانیمي قدی لباس هایجدا کردن کاموااز.  دوختمیمو شلواربچه ها بلوز

».م خوردی ماند خودم می می باقیزي گذاشتم و اگر چی م فرزندانمیغذا خوردن ظرف غذا را جلو    

 ی گرفته و بغض آلود حرف ميی با صدادهي کشاديدست داده، بس که فر حادثه ازنياکه همزمان دو پسرش را در مادرنيا

نيبالبر سرريبا شکم س روزکي ی راحت شدند چون حتمي گویدردناک است اما م دست دادن فرزندانم  هرچند از«: زند  

».نگذاشته بودند    

 با اشاره ی گذرد و زنان و مردان هفته ای نفر مازدهي ني رنگ از کنار قبرستان محل دفن ای بوس آبیني لحظه منيهمدر

برادرشدوداغدار با دستانش از عصمت خواهر.  کنندیم مرور  شان زانيعزرا از  شانيخاطره ها کدام  محل هرنيبه ا  

. افتدی بوس میني بر کف مهوشيب کند و بعد ی میخداحافظ    

با .  محسن بودی عروسندهيماه آ«:  دهدی قبرستان، قبر برادرش را نشان مني به ارهي خی نوجوان محسن گلستانخواهر

 خواهد ی خواهد بپوشد و چه کارها می می اش چه لباسی کرد که روز عروسی مفي تعرميذوق و شوق هر روز برا

 به عقدش شي سال پکي که دي گوی از محسن همسرش مزاني ساله هم اشک ر٢٣ فرشته  حرف ها،نيبا ا» .انجام دهد

 بودن کارگاه گفته بود اما به خاطر مني بارها از ناانکهيبا ا.  هفته بودی روستای پسرهانيباتريمحسن از ز«: درآمده بود

ی کرد که هرگز نمیم  یدردناک  یچنان سرفه ها.  کردیرا تحمل م آنجا  در کردن  مان، کاری عروسی هانهي هزنيتام  

». فراموش اش کنموانمت    

 شي سه قلوهاگري زاده، ده روز دی قربانیهمسر هاد.  کنندی هفته مادر باردار سه قلوها را فراموش نمی از اهالکي چيه

 داده یلدار باره سه قلو ها دنيچقدر او همسرش را در ا. دندي که هرگز پدرشان را نديیسه قلوها.  آوردی مايرا به دن

  سه کودک ونيسر اپرسند چه بريهم م ازی هفته با نگرانیاهال.  رساندی سه دختر را م ني ا یگفته بود خداوند روز. بود

.دي آیمادرشان م    

مي خواهی مغرامت  
. برادر بزرگ تر ابوالفضل و احمد جمع شده انداسي ها در خانه الیاري خانواده داغدار اسفندی اعضاهمه  

او .  اصفهان است، در آغوش گرفتهمارستاني در بیسوختگ سه ساله را که پدرش به خاطری ساله و علکيرف  عااسيال

  ما را دعوت کرده مي کردیمفکر«: ديگو یشد سخن م شازند برگزاریمصالدر که پنجشنبه ظهریمراسم ازتيبا عصبان

  وميسکوت کن دي خواستند به ما بفهمانند که بایوالن مئمس بلکه شت وجود ندای دلدار دهند اما نه تنها  مانیدلدار اند تا 

.ميموضوع را فراموش کن    

  کند که همی همسر ابوالفضل نگاه مم،يو به مر»  چه خواهد شد؟نهاي اندهيآ«:  کندی به دو کودک در آغوشش اشاره مبعد

».مي خواهیما غرامت م.  کنندتي حماانهي از اديوالن بائمس«: دي گوی ماسيال.  زل زده استیچنان با سکون به گوشه ا  

 روستا لبخند ني در ای است که کسیپنج روز.  داغدار جوانانش استیني هفته پنج روز است که در سکوت غمگیروستا
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 احمد ،یاريابوالفضل اسفند«:  تن استازدهي ني به عکس اني روستا مزی اصلدانيم.  انجام نداده استی کارچينزده و ه

،ی هفته ادي ام،ی گلستان محمود،ی احد غالم،یميکر  داود ه، زاد ی قربانی هاد،ی ملک ی مهد،ید طاهر محم،یارياسفند  

». و صادق برزگری هفته ابرزيفر    

 حنا و گل نه،ييآ.  کوچک گذاشته اندی اهي قرمز بر چارپای ها، پارچه ای حجله به رسم هفته ای جوانان ناکام به جایبرا

 مي ترحی هاهياعالماز پروارهايد. دندي هم نرسشاني آرزوهاني که به کوچک تریجوانان. دارد جوانان ني ایناکامنشان از

 هي را از دست نداده اما با گالکانشي از نزدکي چي از زنان هر چند هیکي ند، اني ها همه غمگیهفته ا.  استتيو تسل

  پس  نکردند  کار را هم نيوالن ائمس ما  شد ایم  اعالم ی عمومیدست رفتگان عزا  ازی روز براکي ديبا«: دي گویم

». شان را گرفتی حادثه همه زندگني باشند که ایالاقل به فکر کودکان و زنان    

. منتشر شده استزي نهي مطلب در روزنامه سرمانيا  

 

  غائبدهي و فرعقوبي ی بنترانه

یراني زنان اکانون  

  ١٣٨٧ خرداد ١١شنبه  - ري کبريخبرنامه ام
 


