
 

 1

 سايت کارگری افق روشن
www.ofros.com 

 زنده باد شورش قهرمانانه مردم

ی حکومت استبداداسالمهي علدي خاک سف زحمتکش  
  ١٣٨٧ ی دمهن ستيشنبه بيک                                                                نکارگران ساختما... ی همبستگتهيکم 
 

  
مبارزه و مقاومت انقالبی کارگران و مردم خاک سفيد در مقابل يورش ماموران حکومت فاشيستی اسالمی برای تخليه 

نشان داد که .  داد و تصرف خانه دو خانواده کارگری صحنه های زنده و توفنده همچون مبارزات مردم غزه را نشان

ميان حکومت فاشيستی اسالمی ايران با حکومت فاشيستی صهيونيستها در اسرائيل در دفاع از سرمايه داران و زمين 

  .  تفاوتی وجود ندارد ذره ایخواران

 صهيونيستی جمهوری اسالمی هم چون همتايان اسرائيلی خود بطور ناگهانی روز سه -ماموران حکومت فاشيستی 

 باب منزل مسکونی واقع در تهران پارس خيابان ٢ صبح برای تخليه و تصرف ۵/١٠ ساعت ٢٣/١٠/١٣٨٧شنبه 

وفادار ايستگاه مسجد خيابان طالقانی با چهار دستگاه کاميون و دهها سواری و وانت و صدها مامورملبس به لباس 

 بطور  کوچه محاصره کرده بودند صدها مامور اعزامی محل را به شعاع چهار.شخصی ولباس فورم  هجوم آوردند

. ضربتی بخشی از لوازم يکی از خانه ها را در مقابل التماس و ناله های صاحب خانه بار کاميون کرده راه انداختند

کارگران ومردم علی رغم . کاميون دوم کارگران و مردم به کمک همطبقه های خودشتافتند اما قبل از راه اندازی 

اه های خروجی را با آتش بستند و از کوچه ها و خيابانها و از پشت بام ها اقدام به مبارزه حضور ماموران با دقت ر

 باآتش زدن  همچنين در خيابانها،آچر از پشت بام ها با چوب و سنگ و، زن و مردو کودکبا ماموران کردند اهالی

دازی و تير انفاده ازگازاشک آور بار اول با استماموران. به مبارزه پرداختندچوب والستيک وپرتاب سنگ و آجر

تالش کردند مردم را متفرق کنند تا ماموريت صهيونيستی خود را انجام دهند اما با مقاومت جانانه کارگران و  هوايی

مردم روبروی شدند و اينکه لحظه به لحظه تعداد کارگران انقالبی بيشتر می شد ماموران خود را شکست خورده 

 اقدام به شليک گاز اشک آورو تير هوايی کردند همنطقه مانند اسالف صهيونيستی خود دو باريافتند و برای فرار از 

خسارتهای خورد شدن سه دستگاه خودرو وبه سختی و با زخمی شدن سرهنگی که فرمانده عمليات بود توانستند با 

 وارد خانه انه پيروزمند و با وقاحت فرار کنند که در اين ميان نماينده دادستانی که،خود های ديگر به خودرووارد شده

 آنها مانند موشی بی سر وصدا  ازهای مذکور شده بود در حين صورت برداری برای تخليه خانه ها در داخل يکی

مردم او را بازداشت کردند و شرط آزاديش را .  فرار کندی اسالمیگير افتاده و نتوانسته بود با ديگر صهيونيست ها

  .دن کاميون رفته اعالم کردندبر گردان

 است که سرمايه داران هنوز نتوانستند اثر انقالب ۵٧مبارزه در خاک سفيد تهرانپارس دنباله مبارزات دوران انقالب 

شکست بدهندو هر از چند گاهی نوکران سرمايه تالش " راکه به صورت زمين و مسکن خودرا نشان داده است کامال

دوباره برای  از دست آوردهای انقالب را نابود کنند بنابراين به خاک سفيد حمله می کنند و می کنند اثرات باقی مانده
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مدتی سکوت اختيار می کنند تا شايد فرصتی مناسبتر بدست آورند و مردم که اين اثر انقالب در زندگيشان نمود داشته 

   .است با جان و دل از آن و زندگی خود دفاع می کنند

و تيراندازی هوايی نه تنها نتوانست مردم را متفرق کند بلکه باعث انسجام و فشرده تر شدن شليک گاز اشک آور

 ولی هم چون صهيونيست ها در هنگام فاشيستی اسالمی مجبور به فرار شد پليس  و شدکارگرانصفوف مبارزاتی 

د که آيا حکومتی که هزار خانواده  نفر از مردم را ربودند و اين سوال را در اذهان بوجود آوردن۵در حاشيه نبرد فرار

ی طبسی ها، ،رفسنجانی ها،محسن رضائی ها، واعظهزار خانه مسکونی دارد١۵ميليادر مانند مهدوی کنی ها که 

ثروت و % ٩٠... محسن نوربخش ها، خزئلی ها ، کروبه ها ، باند های فاشيستی سپاه ، باند های وزارت اطالعات و

عث بی مسکنی و آوارگی ميليونها تن از کارگران و مردم شده اند، با نژاد پرستان ملک ها را در تصرف دارندو با

  اسرائيلی چه تفاوتی دارند؟

بان منافع سرمايه داران و زمين ه نگ و صهيونيستی اسالمی که مدافع–اين حکومت فاشيستی ما کارگران بايد بدانيم 

 وادار به عقب نشينی وبا انقالب کارگری نابود ،ان و مردم کارگر داران است فقط در سايه اتحاد و مبارزه يکپارچه

  .رددگمی 

  
  .چاره کارگران و مردم وحدت و تشکيالت است

  زنده و توفنده باد مبارزات کاترگران و زحمتکشان

  دورود بر مردم قهرمان خاک سفيد

  سرنگون باد حکومت فاشيستی اسالمی سرمايه داران

   و زحمتکشانبرقرار باد حکومت شورايی کارگران

  
  کميته همبستگی برای ايجاد اتحاديه ی کارگران ساختمان

٢۵/١٠/١٣٨٧  
  

قدرت مبارزه کارگران و مردم در اين نبرد آنقدر " ضمنا.  از صحنه های کلی و اطراف نبرد ارسال می شود*همراه اين گزارش فيلمی

يری از گرفتن عکس و فيلم را نداشتند که بسياری از تماشاگران باال بود که ماموران مانند مبارزات قبلی جنبش های مختلف توان جلو گ

  .توانستند از صحنه ها عکس و فيلم تهيه کنند

ه محض دريافت  ب.متاسفانه فيلم دريافت شده به دالئل تکنيکی قابل ديدن نيست، اين مشکل با ارسال کنندگان در ميان گذاشته شده است* 
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