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ﺑﻤﻨﺎﺳﺒﺖ ﺟﺎﻧﺒﺎﺧﺘﻦ  21ﮐﺎرﮔﺮ و زﺧﻤﯽ ﺷﺪن دﻩ هﺎ ﺗﻦ دﻳﮕﺮ
ﺑﺮ اﺛﺮ ﺁﺗﺶ ﺳﻮزﯼ در دو ﻣﺮﮐﺰ ﺗﻮﻟﻴﺪﯼ در ﺷﺎزﻧﺪ اراﮎ
ﺑﺮ اﺳﺎس ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰارﯼ هﺎﯼ ﻣﺨﺘﻠﻒ در اﺛﺮ ﺑﺮوز ﺁﺗﺶ ﺳﻮزﯼ در دو ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ
ﻣﻮاد ﺷﻴﻤﻴﺎﯾﯽ در اﺳﺘﺎن ﻣﺮﮐﺰﯼ در ﻋﺼﺮ روز ﮔﺪﺷﺘﻪ  ٢١ﮐﺎرﮔﺮ ﺟﺎﻧﺸﺎن را از دﺳﺖ
دادﻩ و دﻩ هﺎ ﺗﻦ دﯾﮕﺮ زﺧﻤﯽ ﺷﺪﻧﺪ .ﮔﺰارﺷﻬﺎ ﺣﺎﮐﻴﺴﺖ ﮐﻪ وﺿﻌﻴﺖ ﺟﺴﻤﯽ  ٧ﺗﻦ از
زﺧﻤﯽ ﺷﺪﮔﺎن وﺧﻴﻢ اﺳﺖ .ﺁﺗﺶ ﺳﻮزﯼ در دو ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ "آﻴﻤﻴﺎﮔﺴﺘﺮ" و "آﻴﻤﻴﺎﮔﺮان
اﻣﺮوز" در ﺷﻬﺮﮎ ﺻﻨﻌﺘﯽ "ﺑﺎﺑﺎﯾﯽ ﺑﺎزﻧﻪ" در ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﺷﻬﺮ "ﺷﺎزﻧﺪ" روﯼ دادﻩ اﺳﺖ.
ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﻦ دوﻟﺘﯽ ﺑﻪ روال هﻤﻴﺸﮕﯽ ﻋﻠﺖ وﻗﻮع اﯾﻦ ﻓﺎﺟﻌﻪ را ﺑﻲاﺣﺘﻴﺎﻃﻰ
آﺎرﮔﺮان هﻨﮕﺎم ﺟﻮﺷﻜﺎرى ﻳﻜﻰ از ﻣﺨﺎزن ﺣﺎوى ﻣﻮاد ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻰ اﻋﻼم ﮐﺮدﻩ اﻧﺪ.
ﺑﺮوز اﯾﻦ وﻗﺎﯾﻊ ﻓﺎﺟﻌﻪ ﺑﺎر ﻣﺴﺘﻘﻞ از اﺑﻌﺎد ﺁن در ﻣﺮاﮐﺰ ﺗﻮﻟﻴﺪﯼ اﯾﺮان ﺗﺎزﮔﯽ ﻧﺪارد و اﯾﻦ
واﻗﻌﻪ دردﻧﺎﮎ هﻢ ﺁﺧﺮﯾﻦ ﺁﻧﻬﺎ ﻧﺨﻮاهﺪ ﺑﻮد .ﺟﻤﻬﻮرﯼ اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎ ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﻏﻴﺮ اﻧﺴﺎﻧﯽ و
ﺿﺪ ﮐﺎرﮔﺮﯼ ﺧﻮد ،ﺑﯽ ﺗﻮﺟﻬﯽ ﺑﻪ ﺣﻔﻆ اﻣﻨﻴﺖ ﮐﺎرﮔﺮان در ﻣﺤﻴﻂ ﮐﺎر را ﺑﻪ ﯾﮏ ﺳﻴﺎﺳﺖ
ﻋﻤﻠﯽ ﻧﻬﺎدﯾﻨﻪ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﺮدﻩ اﺳﺖ .ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﺟﻤﻬﻮرﯼ اﺳﻼﻣﯽ رﺳﻴﺪﮔﯽ ﺑﻪ وﺿﻌﻴﺖ
اﯾﻤﻨﯽ در ﻣﺤﻴﻂ ﮐﺎر را ﺑﻪ هﻴﺌﺖ هﺎﯼ ﻣﺸﺘﺮﮎ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎن و وزارت ﮐﺎر واﮔﺬار ﮐﺮدﻩ
اﺳﺖ ،ﻧﻬﺎدهﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺟﺎن ﮐﺎرﮔﺮ ﺑﺮاﯾﺸﺎن هﻴﭻ ارزﺷﯽ ﺟﺰ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺳﻮد ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺮاﯼ
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ دارن ﻧﺪارد .در اﺛﺮ ﻧﺎ اﻣﻨﯽ ﻣﺤﻴﻂ ﮐﺎر ﮐﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﻨﻄﻘﯽ ﻗﻮاﻧﻴﻦ و ﺳﻴﺎﺳﺘﻬﺎﯼ
رژﯾﻢ و ﺳﻮد ﭘﺮﺳﺘﯽ ﺻﺎﺣﺒﺎن ﺻﻨﺎﯾﻊ و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ داران اﺳﺖ هﺮ روزﻩ ﺷﻤﺎرﯼ از ﮐﺎرﮔﺮان
اﻋﻀﺎﯼ ﺑﺪن ﺧﻮد را از دﺳﺖ ﻣﯽ دهﻨﺪ و ﯾﺎ ﺑﮑﺎم ﻣﺮگ ﻣﯽ روﻧﺪ ﮐﻪ ﻟﻴﺴﺖ ﺷﻤﺎرﯼ از
ﺁﻧﻬﺎ در ﺳﺘﻮن وﻗﺎﯾﻊ دﻟﺨﺮاش روزﻧﺎﻣﻪ هﺎ درج ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﻃﺒﻘﻪ ﮐﺎرﮔﺮ اﯾﺮان از زﺑﺎن ﻓﻌﺎﻟﻴﻦ و ﭘﻴﺸﺮوان ﺧﻮد در ﻓﺮﺻﺖ ﺑﺮﮔﺰارﯼ ﻣﺮاﺳﻢ و ﺁﮐﺴﻴﻮن
هﺎﯼ اول ﻣﺎﻩ ﻣﻪ ﺑﺎرهﺎ ﺿﺪ ﮐﺎرﮔﺮﯼ ﺑﻮدن اﯾﻦ ﻗﻮاﻧﻴﻦ را اﻋﻼم ﮐﺮدﻩ و ﺑﺮ ﺿﺮورت ﺗﺎﻣﻴﻦ
ﺑﻬﺪاﺷﺖ و اﻣﻨﻴﺖ ﻣﺤﻴﻂ ﮐﺎر ﮐﻪ ﮐﺎرﮔﺮان ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻋﻤﺮ و زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد را در ﺁن ﺑﺴﺮ ﻣﯽ
ﺑﺮﻧﺪ ﺗﺎﮐﻴﺪ ﮐﺮدﻩ اﻧﺪ .اﻣﺎ ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻃﺒﻘﻪ ﮐﺎرﮔﺮ اﯾﺮان ﺑﺎ اﺗﮑﺎ ﺑﻪ ﻧﻴﺮوﯼ ﺧﻮد ﺗﺸﮑﻞ هﺎﯼ
ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ و ﺗﻮدﻩ اﯼ ﺧﻮد را اﯾﺠﺎد ﻧﮑﺮدﻩ و ﻋﻤﻼ ﺁن را ﺑﻪ رژﯾﻢ ﺗﺤﻤﻴﻞ ﻧﮑﺮدﻩ اﻧﺪ و ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ
ﮐﻪ ﺑﺎ اﺗﮑﺎ ﺑﻪ ﺗﺸﮑﻞ هﺎﯼ ﺧﻮد ﻧﻬﺎدهﺎﯼ ﮐﺎرﮔﺮﯼ را ﺑﺮاﯼ ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﺗﺎﻣﻴﻦ اﻣﻨﻴﺖ ﻣﺤﻴﻂ
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
ﺣﻮل رﯾﺸﻪ ﯾﺎﺑﯽ ﺑﺮوز وﻗﺎﯾﻊ دﻟﺨﺮاش دو ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ "ﮐﻴﻤﻴﺎ ﮔﺴﺘﺮ" و "ﮐﻴﻤﻴﺎﮔﺮان اﻣﺮوز" را ﺑﻪ
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.
ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﻴﺴﺖ اﯾﺮان ﺿﻤﻦ ﻣﺤﮑﻮم ﮐﺮدن ﺟﻤﻬﻮرﯼ اﺳﻼﻣﯽ و ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎن اﯾﻦ دو
ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﺑﻌﻨﻮان ﻣﺴﺒﺐ اﺻﻠﯽ اﯾﻦ واﻗﻌﻪ ،ﺑﺎ ﺧﺎﻧﻮادﻩ هﺎ و ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﺎن اﯾﻦ واﻗﻌﻪ دﻟﺨﺮاش،
ﮐﺎرﮔﺮان اﯾﻦ دو واﺣﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪﯼ و ﮐﺎرﮔﺮان ﺳﺮاﺳﺮ اﯾﺮان ﻋﻤﻴﻘﺎ اﺑﺮاز هﻤﺪردﯼ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﯾﺎد
ﺟﺎﻧﺒﺎﺧﺘﮕﺎن اﯾﻦ واﻗﻌﻪ را ﮔﺮاﻣﯽ ﻣﯽ دارد.
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