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بارها بارها وشده اند وکارگران آن بيکارشت تعطيل شده ودو سال است کارخانه الکتريک ردر شرايطی که بيش از

 وعده سر شده، به آنها کارخانه خريده  مالکان   و دولتمردان بار، اما هر زده اند  اعتراضطالباتشان دست بهم برای

 مطالباتشان سرمايه داران و تزلزل نمايندگان کارگران، رسيدن به يل وقاحتنهايت و متاسفانه بدلدرخرمن داده اند و

دند که چگونه حاميان ديوران بيکار شده نتيجه ای نگرفتند مدتهای مديدی کارگنيز پس ازاين بار. افتاده استبه تاخير

در رابطه با  ومیمجمع عم   چند  پس از برگزاری ، در نتيجه می دهند  دروغين وعده های  به آنها  سرمايه داران

.مطالباتشان، يکبار ديگر تصميم گرفتند حرکت اعتراضی انجام دهند   

 

دست به راهپيمايی خيابانهای مرکزی شهر نفر از کارگران در٣٠٠و اول مهر حدود  شهريور٣٠ و ٢٩در روزهای 

) منظور استانداری(می کند استان قبه جنايت  : "کارگران شعار می دادند. و به طرف استانداری حرکت کردند زدند 

... و " مسئول بی کفايت ننگت باد " " ه گيالن دزد زباله های شهر تهران برای غارت آمده ب" " حمايت می کند

يکی از آنها با . کارگران خشمگين پس از راهپيمايی در مقابل استانداری تجمع وچند تن از کارگران سخنرانی کردند

بسياری از .  ديگر جانش به لب رسيده و هر کاری ممکن است انجام دهدرا گفت و اينکهخشم شرايط سخت زندگيش 

کار شده يا به کارهای موقت مشغولند ويا انتظار مطالباتشان را دارند تا بتوانند چرخ زندگی رادو باره به کارگران بي

.گردش در آورند   

 

 را فرستادند و او  را ديدند، نماينده امنيتی استانداریمسئولين استانداری که خشم کارگران و حرکت اعتراضی آنان 

کارگران با تهديد او .  روز وضعيت کارگران مشخص شود١۵در نهايت وعده داد که جلسه ای تشکيل و در عرض 

 به خيابان می ريزند و هر چه  رداخت نشود متحدانه پ  روز ديگر مطالباتشان١۵و استانداری، اعالم کردند که اگر 

.ان بر می آيد انجام می دهنداز دستش   

دوست داشتند کاری برای با آنها ابراز همدردی می کردند ومردم زيادی که شاهد راهپيمايی و تجمع کارگران بودند 

.آنها انجام دهند   

 



 

گان دکارگران الکتريک بايد بدانند فقط در صورت حرکت متحد و هماهنگ و ارتباط و ايجاد کميته مشترک بين نماين

چقدر  .وعده بس است. برسند خود   و به خواسته های  پشت سرمايه داران را بلرزانند رخانه های مختلف قادرند، کا

بايد بانيروی متحد به طور پيوسته  دست دادن داريم؟  ما چه چيز برای از بايد بيکاری، فقر و گرانی را تحمل کرد؟ 

ما ضمن   . بيرون بکشيم حلقوم سرمايه داران را از نتا حقما  کنيم  را بلند   اعتراضمان و صدای  بياييم  به خيابان

 و مردم شريف، بخصوص کارگران   الکتريک رشت از تمام کارگران همه جانبه از کارگران آمادگی برای حمايت 

 با تمام توانشان حمايت کنند و نگذارند بيش از  واست می کنيم از کارگران کارخانه الکتريک رشتشهر رشت در خ

.انواده هايشان تحت فشار قرار بگيرنداين کارگران و خ   

 

)کميته گيالن( اتحاد کميته های کارگری   
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