
 !کارگر هفت تپه اتحاد اتحاد

همکاران، عزیزانی که در سال گذشته همقدم و همراه برای تالش جمعی و هدف جمعی بودید، زندگی 

 !تان همیشه بهار، تن و جانتان سالم، سال نو بر شما و خانواده های محترم و شریف تان مبارک

اتحاد و مبارزه، سال هزینه دادن و پیروزی، سال  برای همه ما سال رزم و مشقت، سال ۹۹۱۱سال 

اگر یک جمله و یک . زخم خوردن و بلند شدن، سال نمایش وحدت کارگران برای اهداف شریف بود

 !کارگر هفت تپه اتحاد اتحاد: نت از آواز شکوهمند کارگران هفت تپه در اذهان مانده باشد اینست

اتحاد . دادن این حقیقت که همه کارگریم و درد مشترک داریم اتحاد برای نشان. اتحاد پرچم و راه ماست

برای مقابله با توطئه انشقاق و به جان هم انداختن توسط دشمنان کارگران، اتحاد برای این حقیقت ساده 

  .کارش لنگ است" ما"بدون " تو"و " من"که 

سال نو این شعار و این منش  باشد در. سیاست تاکنون همه ما بوده است" کارگر هفت تپه اتحاد اتحاد"

. سرمشق هر همکار و همه ما باشد و هر کسی در قبال بغل دستی مسئوالنه تر به اتحاد بیشتر کمک کند

 !به پایان می بریم" کارگر هفت تپه اتحاد اتحاد"آخرین ساعات سال را با تاکید بر 

 جمعی از کارگران هفت تپه در بخشهای مختلف

 کانال مستقل کارگران هفت تپه: انتشار

  kargare7tapeh@   تماس با کانال

____________________________________________________________ 

 !بهاران خجسته باد



اول ! سال دو صفر را سال پیروزی خواهیم کرد. همکاران اخراجی غمتون نباشه ما در کنار شماییم

 !خلع ید و بیرون کردن اشغالگران و بعد قدم های بعدی

به زودی پایتخت اعتصاب جهان اولین اعتصاب سال چهارصد و اعتصاب اول قرن جدید را شروع 

سال و . قرن جدید و قرن مبارزه برای مطالبات. خواهد کرد و شکوه اتحاد را با بهار پیوند خواهیم زد

 !با شماییم! همه اخراجی ها. قرن جدید و سال پیروزی

 .امسال سال پیروزی همه ما خواهد بود

 پیام همکار

 کانال مستقل کارگران هفت تپه: انتشار

 kargare7tapeh@   تماس با کانال

______________________________________________________________ 

 پیام همکاران در همبستگی با دیگر همکاران

 توئیتر اسماعیل بخشی از نمایندگان مستقل کارگری هفت تپه: منبع



 

 کانال مستقل کارگران هفت تپه: انتشار

 kargare7tapeh@   تماس با کانال
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