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   گلگشت شهر سنندج در حمايت از افشين شمس تکميلیگزارش 

 
  ١٣٨٧هم مهر دانزش شنبهسه                                                             )منطقه غرب( ک کمی برای هماهنگتهيکم

   
   گلگشت شهر سنندج در حمايت از افشين شمس عضو کميته هماهنگیتکميلیگزارش 

  
شهرهای  با حضور تعدادی از کارگران و فعالين کارگری ١٢/٧/٨٧ در تاريخ گلگشت آزادی افشين شمسمراسم 

 که در راه پس از خيرمقدم حاضرين به پاسداشت ياد تمام کسانی. کرمانشاه  و پاوه  برگزار شد ،کامياران، سنندج

. حاضرين با سردادن سرود شکسته شدسکوت . آزادی طبقه ی کارگر جان باختند قيام کرده و يک دقيقه سکوت کردند

وضعيت حال حاضر افشين شمس قهفرخی فعال کارگری و عضو کميته هماهنگی سرآغازی بود برای ررسی ب

 به بحث کشيدن ، فعالين کارگریضعيتو ،عيت طبقه ی کارگر در ايران و جهانموقواشکافی و ريشه يابی 

 تاکيد بر اتحاد و انسجام ، فعالينفعاليتهای موانع موجود در راه خيزش کارگران و و  برشمردن سد،رويکردهای عملی

  . استفاده از تجارب جنبش کارگری برای انتخاب مکانيسمهای راديکال و تاکيد بر منافع طبقاتی،همه جانبه ی کارگران

مد گويی به حاضرين سخنان خود را آغاز کرده و به تفصيل در مورد آ ری عضو کميته هماهنگی با خوش سپس وفا قاد

ديدهای هموانع و ت معضالتی که فعالين کارگری با آن دست به گريبان هستند سخن گفت و اظهار داشت که با وجود 

 با تکيه بر نيرو و توان خويش می توانند اعمالی از طرف سيستم سرمايه داری  در نهايت اين خود کارگران هستند که

به تقابل با آن پرداخته و نويدگر فرداهايی بهتر برای انسانها باشند و اين ميسر نخواهد بود مگر با فعاليتهای پيوسته و 

پس از آن يکی از کارگران شرکت نساجی شهر سنندج به بيان . گيرهای مداوم و مقاومت هرچه بيشتر کارگران ارتباط

 از زندگی روزمره ی خود درس  که کارگران بايدط عينی زندگی و کاری خود پرداخت و اعالم کردربيات و شرايتج

 وی با خواندن شعری به نام ن قد علم کننداگرفته و همدوش ساير کارگران در برابر خواستهای ضد انسانی کارفرماي

در ادامه ی مراسم مجيد حميدی  عضو کميته هماهنگی نيز ضمن محکوم کردن . همبستگی به سخنان خود پايان داد

دستگيری افشين شمس قهفرخی اعمال فشارهای آشکار و پنهان سيستم سرمايه داری را ناشی از هراس آن سيستم 

ين کارگری را اختصاص هزينه های گزاف و استفاده از ابزارهای آشکار و پنهان و اعمال  خشونت عليه فعال  و دانسته

 مقابله با استثمار کارگران درمبارزه را تنها روز افزون کارگران تاکيد و ادامه ی به چالش کشيد و بر خودآگاهی 

مجيد حميدی در ادامه ی حرفهای خود با گراميداشت ياد  سعيد سلطانپور و فعاليتهای ادبی وی و اشاره  به . دانست

 يکی از شرکت کنندگان با تاييد بر سپس.  را برای حاضرين قرائت کرد ايشانی از نمايشنامه هایتئاتر خيابانی يک

 با خواندن  شجاع ابراهيمی عضو کميته هماهنگی ، در ادامه مراسم و تحاد آنها تکيه کردخواست طبقاتی کارگران بر ا

را بازداشت افشين شمس  حاضرين ، نهايت با اعالم بحث آزاددر.  پايان دادمراسم  به شکل رسمی  سراسری قطعنامه

امه ی حمايت خود از افشين شمس بر اد تخريب و پرونده سازی برای فعالين کارگری، رد هرگونه تهديدبامحکوم و 
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 .تندسفشاری کرده و پيگيری وضعيت وی را وظيفه ی طبقاتی خود دانپا

  

 
 

     
 

)منطقه غرب(ی تشکالت کارگرجادي کمک به ای برای هماهنگتهيکم  
http://www.komitteyehamahangi.com/ 

komite.hamahangi@gmail.com 
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