
  افق روشنیت کارگريسا

 چهار نفر از کارگران کارخانه قند 

  نفر مجروح شدند١۵اسالم آباد غرب در ميان قند مذاب جان باخته و 

 ماه هشتاد و پنجمهرششم  ستميب                                                                                            سايت شورا
 

  

آنان با خيالی راحت مانند هميشه فرزندان خود را بر بستر خواب نظاره کرده و صبح اول وقت بر سر کارشان 

 وقع بود، نبودند، متوجه هيچ چيز حاضر شده بودند، آنان متوجه حادثه مرگباری که بر باالی سرشان در حال

ديگری هم  نبودند، اال کار و کار  و فکر همسر و فرزندانی که چشمانشان هر روز موقع وارد شدن به خانه به 

 .دست آنان بود

آنان خبر نداشتند که غروب چشمان آرزومند همسر و فرزندانشان ديگر دستهای هميشه خالی و تن رنجور آنان را 

  . خواهند ديد، نه تنها نخواهند ديد بلکه بايد جنازه جزغاله شده ی تنها نان آورانشان را تحويل بگيرندبرای هميشه ن

ساعت هفت صبح را نشان ميداد که به يکباره قالب دورانی حامل قند مذاب از مدارش خارج شد و با خرد کردن 

  . قطعات اطراف خود بر سر کارگران فرود آمد

  . رخ داد٧/١٣٨۵/ ٢٣ن اتفاق غم انگيز ساعت هفت صبح روز يکشنبه مورخه طبق گزارشهای رسيده اي

 نفر ديگر ١۵بر اثر اين حادثه چهار نفر از کارگران با فرو ريختن آواری از قند مذاب بر سرشان، جان باخته و 

 . طبق گزارشها حال دو نفر از  زخمی شدگان اين حادثه وخيم است. مجروح شدند

  

  سايت شورا 

٢۵/٧/١٣٨۵  

-------------------------------------------------- 
  
 

  اطالعيه
 هاانجمن صنفی کارگران برق وفلزکارکرمانش

  
 خانواده ازخانواده های کارگران کارخانه قند اين ١٩ در شهر و حومه اسالم آباد غرب ٢٣/٧/٨٥صبح روز يکشنبه 

شهر در حاليکه چشم انتظار بازگشت به منزل عزيزان و نان آورانشان بودند ناگهان خانواده چهارنفرشان باخبر 

 بقيه خانواده ها نيز از سوخته شدن اعضاء بدن نان آورانشان شدند که ديگر هيچ وقت عزيزانشان برنخواهند گشت و

اين سؤاالتيست که هرزن وفرزند و ! چرا اينطورشد ، چرا عزيزان ما قربانی شدند ؟. در قند مذاب اطالع يافتند 

است ،  پدر،مادروبستگان کارگران جانباخته يا آسيب ديده از کارفرما وعواملش می پرسند و جواب عمومأ يکی

  ! تقديرواتفاق 



  

بازهم تقديرواتفاق ، تقديرواتفاق اين بازشکاری هميشه درکمين، فقط کارگران را زير نظر دارد زيرا هيچ 

آيا اگر کارفرمای !  می شوند ی درآورند و رام وآرام طعمهسپروتيروکمانی ندارند تا شکارچی بی رحم را از پا

ان کارگران اهميت می داد و امنيت محل کارکارگران را فراهم می کرد کارخانه قند اسالم آبادغرب به سالمتی و ج

بازاين کارگران قربانی می شدند ؟ آيا کارفرما ازسود حاصل ازاستثمارو گرفتن شيره جان کارگران راضی نمی 

  شود تا جانشان را هم بگيرد ؟

های کار به دليل عدم وجود ايمنی  رمحيطقربانی شدن کارگران کارخانه قند اسالم آباد هم مانند همه قربانيان ديگ

محيط کار بوده که کارفرما نخواسته است درصد کمی از دسترنج کارگران را صرف تأمين سالمت و جان خودشان 

  . و سرمايه اش چشم پوشی نکرده استکند واز تبديل کردن آن درصد کم به سود

انجمن صنفی کارگران برق و فلزکارکرمانشاه ضمن ابراز همدردی با خانواده های داغديده وآسيب ديده، اين بی 

اهميت گرفتن سالمت وجان کارگران ازسوی کارفرما را محکوم می کند وخواستار ايجاد امنيت برای کارگران در 

  .های کار است  همه محيط

  

  اهانجمن صنفی کارگران برق وفلزکارکرمانش

٢٥/٧/١٣٨٥  
 


