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 !!)افشين شمس ، مغضوِب جمهوری اسالمی و سلطنت طلبان ( 

  .دستی که نان می دزدد، نمی تواند آزادی ببخشد

  
خانه ی او مورد . محل کار خود دستگير شدامنيتی دررفيق ارجمندم افشين شمس توسط ماموران هفته ی گذشته دوست و

به سختی هم ، که ذ و قلم و نوشته هايش منظورم است، همان کاغمالی که نداشت. جوم قرارگرفته و اموالش ضبط شدنده

وری پردازی های خيالبافانه تئازاو. نوشتن برايش بمانند عشق بازی بودو عاشقانه می نوشت او. جمع آوريشان کرده بود

به ، متوهمان و نان ، فرصت طلبانمين علت حرف بسياری از باندبازان، افشين درست وسط معرکه بود و به هبودمتنفر

  !نرخ روزخورها را متوجه نمی شد

. ميشگی اين معرکه را به سخره گرفتههمان طنز شجاعش شنيدم که بادرزبان ما، اين را ازبه او اتهام براندازی زده اند

!! ؟، عيبی دارد مگراستگرسنگی و فقر ، ظلم، ستم،نابرابری، افشين هم براندازانسانيت هستندانسان وا براندازبعضی ه

ها و کودکانشان دوشادوش زخانه کسی که دوهفته برای ثبت زندگی کارگران کوره پ. همه ی ما براندازيمبه اين تعبير

گی و هفت تپه بيکار کرده اند و به گرسنرا دراست يا آنان که چندين هزار کارگرو زندگی کرده است آيا برانداز آنان کار

آيا افشين که همه ی عمر خود را برای نابودی فقر و گرسنگی صرف کرده است و تا !! ؟آسيب های فراوان کشانده اند

ذت و منفعتی را برای خود نخواسته برانداز است يا آنان که با باال و پايين کردن قيمت کاالهای اساسی نان را کنون هيچ ل

  !!؟ پول های آنچنانی به جيب می زننداز سفره ی مردم می دزدند و بی شماری را به فقر و بدبختی کشانده اند و

ش انواع تبعيض را هنر خالقی هم هست که هميشه درو کاريکاتوريست خوش ذوق و، تصويرگرافشين شمس نوازنده

شور و حرارتی من حداقل شاهد برگزاری سه نمايشگاه از آثار او بودم و از نزديک می ديدم که با چه . نشانه رفته است

  .با آثارش يگانه بود

و در اين ميان کتابش هم  برای افشين زمانی طول نمی کشيد تا يک مقاله بنويسد و يا يک طرح بکشد و يا سخنوری کند

  .و کيف دستی سفری اش هم کنار پايشدستش بود هميشه در

استفاده ی سلطنت طلبان و نمادهای مورده ايده ی کشيدن کاريکاتورهايی ازپی يک گفت و گوی دوستانه بود کدر

سلطنت طلبان ، ناسيوناليست های ارائه، مورد هجوم انجام شد و پس ازکار. ليست های افراطی برايش پرورده شدناسيونا

ناسيوناليست !  ها هم او را نفرين و لعنت کردندپهلوی. ، قرار گرفتی که کال از قضيه سردرنمی آوردندافراطی و تعداد

  !!صادر کردندها هم او را عامل جمهوری اسالمی معرفی کردند و تهديد به ترورش کردند و حکم اعدامش را غيابی 

تی جمهوری اسالمی کارگران و به اتهام نخ نما شده ی براندازی توسط نيروهای امنيس به جرم حمايت ازحاال افشين شم



 

 2

مت مگر افشين شمس چه می گويد و چه می کند که مورد غضب و نفرت سلطنت طلبان و حکو. دستگير شده است

آنان که . يض انتقاد می کند و خواهد کرد؟ او از حاکميت سرمايه ، از نابرابری و تبعجمهوری اسالمی قرار گرفته است

منافعشان در استثمار کارگران است مطمئنا از افشين شمس و امثال او دلخور هستند و به اين دلخوری هم راضی نيستند 

اين فشارها را نمی توان با . و منتقدان سرمايه داری گرفته اندو تصميم به سرکوب و حذف فعاالن کارگری و مخالفان 

ک نفر در يک جبهه تقابل سنت و مدرنيته توضيح داد زيرا اين سوال پيش می آيد که چرا دو جناح متضاد عليه يمدل 

با دستگيری افشين شمس و . مسائل استروشن کننده ی بسياری از)  نقد آنو حتا(جواب به اين سوال! ؟قرار گرفته اند

اين معضالت . موش کرد و بيکاری را ناديده گرفتنگی را فراصدها تن چون او نمی توان فقر را از بين برد و يا گرس

فقر و گرسنگی . مام وجود آن ها را احساس می کنندو کمبودها حضور دارند و کارگران و اقشار ضعيف جامعه با ت

  .دان به آنان انگ برانداز می زنندشايعه و محصول توطئه ی تعدادی انسان شريف و پاک نيست که قدرتمن

  

  ر کارگران مبارز و آگاهدرود ب

  درود بر پيکارگران راه آزادی و برابری

   شمسندرود بر افشي
 

 پژمان رحيمی

 سالم دمکرات

١٧/۴/١٣٨٧  


