
  

  جاده شهر صنعتي رشت ، قتلگاه كارگران و رانندگان
  

 هر روز شـاهد وقـايع   " تقريباران ه اتوبان رشت به ت15نال واقع در كيلومتر ا راه كبه چهاررشت الكان  منطقه   جاده         
حداث شـده    ا   توسط سازمان آب به منظور حفر كانال        "باريك و غير استاندارد كه قبال     جاده  اين  تلخ و خونباري مي باشد ،       

بيل تريلـي ، كـاميون ، مينـي بـوس و غيـره  محـسوب       اكنون به عنوان جاده اصلي تردد كليه ماشينهاي سنگين از ق          ،   بود
  . تهديد مي نمايد ، هستو روستاهاي اطراف ي را كه مقصدشان شهر صنعتي و رانندگان  جان هزاران كارگرروزانهو ميگردد 

  
.  برميگردنـد  آن  از   معاش خود به سركار رفتـه و غـروب بـا تنـي خـسته                 اررگراني كه هر روز صبح زود براي ام       كار           

        " بهـدان  "چنـدي پـيش اهـالي روسـتاي         . نيـستند دراين ميان رانندگان زحمتكش اين مسير هم بي نصيب از اين خطـر              
لق به همان منطقه بودند و در چند سال اخيـر جـان             ع نفر از رانندگاني كه مت     11براي  ) ي شهر صنعتي  روستايي در نزديك  ( 

بـسياري هـم    خـوش اقبـال     راننـدگان   البتـه   .  ، مراسـم يـادبودي برگـزار نمودنـد         دنا هدر همين جاده از دست داد     را  خود  
يك شامل فقط    را كه    يشان  تمام دارا اما  ،  خود  شيرين  نه جان   بغل جاده   كه با تصادف و سقوط در داخل كانال           ؟؟!!هستند

 نان آور خانه بوده ، و مخـارج يـك يـا             ،   اتومبيلي كه به قولي     . كرايه اي قسطي بود از دست داده و بيكار شده اند          اتومبيل  
و يـا مـديران   اين در شرايطي هست كه بسياري از صاحبان كارخانه هاي مختلف در آنجا  و  . را تامين مي كرد   ده  چند خانوا 

نـصب  مگـر    .  گشته انـد   ميلياردي  باال و بسيار  صاحب ثروت هاي      از دسترنج كارگران شاغل در شركت ها          رده باالي آنها ،     
 كـه از    ،  جـاده چقـدر هزينـه دارد      درايـن    پليس راه   يا قرارگاه   ويا احداث يك پاسگاه     ،  در حاشيه كانال    يك حفاظ مناسب    

   . ارزشي براي سرمايه داران ندارد ، جان كارگران و زحمتكشان است "اما آنچه كه مسلما  ؟مي كنند انه خالي شآن انجام 
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