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کنند که جامعه ايران به طور کلی وجامعه کردستان به طور خاص هنوز صنعتی  بسياری از روشنفکران ادعا می

ودکشهای در هنوز د دليلشان اين است که . کامل در ايران گسترش نيافته استومناسبات سرمايه داری به طور نشده

بلکه  وجود ندارد و مطالبات کارگری هم موضوعيت ندارد  بنا براين طبقه کارگری هم .کردستان ديده نمی شود

کنند امکان تشکل يابی واتحاد  که چون زير يک سقف کار نمی !بگير فصلی پراکنده وجود دارندتعدادی کارگرمزد

بايد در حال حاضر کمک کنيم که اول  ره ميشود واسنتی اد ستان به طورنها فعال وجود ندارد بنا بر اين جامعه کردآ

پيشرفته تبديل شود وسرمايه داران دراين منطقه سرمايه گذاری نمايند وصنعت و  جامعه کردستان به يک جامعه

حقوق بايد از  طبقه کارگر درزير سقف کارخانه متحد ومتشکل شوند ان وقت ژی را به اين منطقه بياورند وتکنولو

ملی کمک کنيم که   رژوازیون زمان به بآ تا و !ورديابی به قدرت سياسی بحث به ميان آطبقه کارگر ودست 

نچه بيان کردم بدين منظور بود که درچند روز اخير آ .وپيشرفته تبديل نمايد کردستان را به يک جامعه صنعتی

شهر  ن براثر انتقال زباله واشغال سطحمردم روستای گردکاشا نکه بين شهرداری اشنويه وآاز بعد بهمن٢٧واز

رادرهمان مکان قبلی بريزد  داری زبالهم روستای مذکور اجازه ندادند شهرمد ومردآن اختالف پيش آومحل دفن 

شهرداری زباله رادرمحل مورد نظر رها ميکند وبوی  .زيرخاک دفن نمايد در يا بازيافت و را بدون اينکه اشغالها

شده وهمچنين باد  گربه ها و زار ميدهد وعالوه براين شبها محل تجمع سگهاآ را اف انن اهالی روستا واطرآتعفن 

گردکاشان  ن نواحی پخش ميکند که اين وضعيت به طور کلی برای مردمآواشغالها رادرميان کشتزارهای  پالستيک

شهرداری  .نی ادامه دهدبهداشتی وغير انساغيره نمی دهند شهرداری به اين رفتاراين اجازقابل تحمل نيست وبيش از

واين مشکل باعث شد که شهرداری ويا بهتر بگويم کارگران شهرداری  هم هنوز نتوانسته مکان ديگری راپيدا کند

مقدار نايلون  شغال کوچه ها رابردارند واين وضعيت برای چند روز متوالی ادامه دارد وهر روز برآ نتوانسته اند که

شغال ديده می شود که به وسيله سگ آها کيسه پر ازکوچه صدهر بطوری که درهای پر از زباله افزوده می شود

عادی وغير قابل اين وضعيت غير .زار ميدهدآتعفن عابران را  ن درکوچه پخش شده وبویآشغال آوگربه پاره شده و

به  کوچه چندين تلفن به دنبال داشت تا جايی که از هراعتراض بيشتر مردم را دارتر ميشد و تحمل تا ميرفت دامنه

به همين منوال پيش برود  ديگرچند روزکوچه ها را منتقل نمی نماييد اگرشغال آشهرداری زده ميشود که چرا 

شده اشغال را در حياط شهرداری نگهداری کند  سراسر شهر اشنويه در اشغال غرق می گردد وشهرداری حتی اگر

هرداری هرچند روز يک بار در عرض چند ساعت کار منظره زحمتکش ش کارگران .نها بپردازدآوری آبه جمع 

ميکنند هر چند هنوز مشکل به طور کامل  قابل تحمل تری تبديل را به مکانی زيبا و وکوچه ها  رميدهنديتغي شهر را

پيدا نکرده است اما من روی سخنم با کسانی است که هميشه  حل نشده وشهرداری محل ديگری را برای دفن زباله



دودکشها در شهر زياد شوند تا بتوان برای متشکل کردن کارگران فعاليت  گويا بايد هم به سر ميبرند کهدراين تو

پيوسته وپيچيده  اينان نمی توانند تصور نمايند که اکنون زندگی درشهر وحتی روستا های ما به يک سيستم نمود

های ديگر امکان پذير نيست وامروز  ويک پارچه تبديل شده است وپيشرفت يک بخش از جامعه بدون همراهی بخش

دهد ياين نشان م. ميايدت وبا کار وفعاليت او به حرکت دراس گردش چرخ زندگی جامعه انسانی بر دوش طبقه کارگر

ميتواند به يک معضل عظيم اجتماعی تبديل شود حاال تصور کنيد که کارگران اشنويه يک شهرکه مشکل کوچکی در

چگونه خواهد  صميم بگيرند به مدت يک ماه اعتصاب نمايند دران صورت شکل جامعههمراه چند شهر ديگر ت به

نانوايی ها وبيمارستانها وکارگاهای  حاال اين کارگران را به سايربخش های کارگری جامعه مانند کارگران .بود

ن صورت به آدر.د التدريس رانيز به اين بخش ها اضافه کني کوچک وکوره پز خانه ها تعميم بدهيد و معلمان حق

  .پی خواهيم برد قدرت وتوانايی کارگران متحد
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