هفت تپه و آمریکا
یک نماینده مجلس در واکنش به وقایع اشغال کنگره آمریکا توسط عده ای از معترضین اعالم کرده که
این چهره واقعی دموکراسی در آمریکا است .اشاره کرده که هر دو حزب اصلی در آمریکا دو جریان
اصلی مسلط بر آن کشور هستن که قدرت را رها نمیکنند و خالصه از حمله به ساختمان کنگره به این
نتیجه رسیده که در آمریکا دموکراسی واقعی نیست و منافع مردم توسط دو جناح اصلی قدرت به بازی
گرفته شده است .
این گفته های او تا اینجا درست است ولی ایشان خوب است به وضعیت داخل کشور هم اشاره و
اعتراف کند که از نظر ما هر دو جناح اصولگرا و اصالح طلب سر و ته یک کرباسند و هر دو به
فکر خالی کردن هر چه بیشتر جیب مردم هستند .میگویید نه ؟ هفت تپه را نگاه کنید .اصولگرا و
اصالح طلب آنچنان در این فساد و اختالس و کثافت کاری شریک هستند که هیچ تفاوتی ندارند .از
شریعتی استاندار بی تربیت ،رشوه خوار و ذکرگوی اصالحگرا تا منتظری دادستان کل و الفت معاون
رئیسی اصولگرا و یا حسینی پویا دادستان خوزستان که به صورت مافیایی در فساد شریکند .از
روحانی مکار تا جهانگیری زمین خوار و قاتل هفت تپه و بردارش که شریک اسدبیگی هستند و
اصالح طلبند تا شرکای اصولی شان!
هفت تپه شبیه به آمریکاست؛ سرمایه داری مشغول چپاول و جنایت است و هر دو جناج قدرت مشغول
غارت هستند .هفت تپه شبیه به آمریکاست چون هر دو جناح در حال سرکوب منافع ما هستند.
چیزی که نماینده مجلس نمیخواهد بگوید این است که عالوه بر اینکه در امریکا دو جناح مشغول
چریدن و غارتند در ایران هم همین است .بیایید به ماجرای هفت تپه دقت کنید .همه جناح ها بر سر
منافع خودشان و علیه منافع ما شریکند
پیام همکار
انتشار :کانال مستقل کارگران هفت تپه
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.تصویرهایی از روز دوم حرکت اعتراضی همکاران در حمایت از فعالین کارگری و اعتراض به اذیت و آزار نمایندگان
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انتشار :کانال مستقل کارگران هفت تپه
 @kargare7tapehتماس با کانال
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به همکاران در بخش های مختلف شرکت
طی روزهای گذشته پیام هایی از طرف همکاران به کانال ارسال شده و سوال شده که آیا برای انتشار
پیام هایشان حتما باید عکس و فیلم هم همراه مطلب و گزارش ارسال شود؟ به اطالع همکاران میرسانیم
کما فی السابق پیام های مختلف همکاران توسط کانال منتشر خواهد شد و الزامی به فرستادن عکس و
فیلم نیست .قطعا اگر عکس و فیلم همراه خبر ،گزارش یا پیام باشد ،مطلب دقیق تر خواهد بود اما
الزامی نیست.

ما رسانه کارگری که حامی ما باشد در کشور نداریم و برای همین خودمان رسانه خودمان هستیم و باید
با کمک هم ،حرف ها و بحث و مطالب مان را با همه همکاران به اشتراک بگذاریم و خودمان صدای
اعتراض و اتحاد خود باشیم.
پیام ها ،انتقادات ،گزارش ها و مطالب خود درباره محیط کار ،مشکالت خود و همکاران ،اقدامات آزار
دهنده مدیران و امثالهم را از بخش های مختلف شرکت ،برای انتشار به نشانی ادمین ارسال کنید.
کانال مستقل کارگران هفت تپه
تماس با کانال@kargare7tapeh

