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 سايت کارگری افق روشن
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...هفت تپه هفت تپه هفت تپه   

 
١٣٨٧م شهريورچهار بيستشنبه يک                                                                       ی از فعاالن آارگریجمع   

  
 

                   ميخوان کارگر بشه بيکارمدير عامل وکيل فرماندار  

 همدستن باسرمايه دار                        نقشه اينه بشيم استثمار      کور خوندين کارگر شده بيدار

 کارگر وايساده پشت کارگر                  تو کارخونه کارمند يا برزگر

صف اول نبردهمدوش کارگران مرد                         زنا تو   

...هفت تپه هفت تپه هفت تپه   

....................................................................................................................... 
}ُلری{  

 
 ِز مين و کشت و کارُخنه                      کلشو ونو مال ُخُمنه

   ِنِميليم َبفوورووشيت     ِا مرِدم َبخووورووشيت      ِا مرِدم َبخووورووشيتِنِميليم ِدش َبکاريت    

/ بکاريد]گندم يا چيزی جز نيشکر[نميگذاريم در آن/همه از آن ماست/ زمين و کشت و کارخانه(}:ترجمه{  

/آی مردم بخروشيد/ آی مردم بخروشيد / نميگداريم آن را بفروشيد   

............................................................................................................................  
}عربی{  

 
  ی فاِر سیَتعاَلم من ِکل قوم                                ِعربی ُلّر

 ِاحنَ  جيِيشِ  ُشواغيل                           ِنتحد علی َشبعانين و ظالم

َتعاَلم َتعاَلم....... اَلم َتعاَلمَتع  

/عليه سرمايه و ظلم متحد ميشويم/ما لشکر کارگرانيم / عرب،لر ، فارس/ از همه ی اقوام بيايد  (}:ترجمه{  

...)بياييد،بياييد  

...........................................................................................................................  
 معلم کارگر آی مزد بگير                     مردم با حقوق بخور و نمير

 داشتن تشکلِ  چاره ی کار                    اگه نه ميمونيم زار و نزار

 شورای اسالمی کار                            يا انجمن صنفی ناکار               کارگر از اينا شده بيزار

تشکل آزاد و مستقل            اينه راه عالج مشکل..  تشکل آزاد و مستقل.... تشکل آزاد و مستقل  

............................................................................................................................  
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}ُلری{  

 خينِ  هفت َتَپه اوما وِ  جووش                هم دزفيل انديمشک و شوش

 عرب  و   لر فارس پير و ِجُون                کارگُر نِ  هفت تپه

کارَگرُ  َگَپهَهَمه وا َيکيم وِ   َدس بِ راری                 لِ شگر   

}لِ شگر کارَگرُ  َگَپه{   

لِ شگر کارَگرُ  َگَپه.... لِ شگر کارَگرُ  َگَپه..... َهَمه وا َيکيم  

/ عرب و لر و فارس ،پير و جوان / نيز انديمشک و دزفول و شوش /  خون هفت تپه آمده به جوش ( }:ترجمه{

/...رگران عظيم است لشکر کا/ همه به همياری با يکديگريم / کارگران هفت تپه   

.............................................................................................................................. 
}عربی{  

 

دَيناٳی ِمن حنا                                  ما ُنّطٳ شُغل مال ٳ  

                    ما ُنستسلم ما ُنستسلمحنا                ٳگاع ماَلتنا 

)تسليم نميشويم / تسليم نميشويم/ زمين مال ماست / از دستش نميدهيم / کار مال ماست ( } :ترجمه{  

...............................................................................................................................  
، شوراهای کارگری) دست در دست متحد شويم{نتحد ايد بيد   

، تشکل آزاد و مستقل)آی مردم بخروشيد(ِا مرِد م َبخووروووشيت   

.هفت تپه هفت تپه هفت تپه   

 

یاز فعاالن آارگر یجمع  

٢٤/٦/١٣٨٧  
 
 

.شده است  درج"صوتی" روشن در قسمت افقايت سترانۀ سروده شده در   * 


