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یيات موسسان بازگشاي هکي تبراميپ  

ه کارگران هفت تپیکايبه سند ...كاهايسند   
١٣٨٧م آبان چهار بيستجمعه                                                                                       ...ن موسسااتيه  
  

  ميشش هزار دستانيما به پ/ دي نو آه در چمن رویهر گل

، ین اقتصادي سنگی خوردها و تحمل فشارها، زد و هایريد با قدرت و صالبت وپس از درگي جدیكاياآنون سند

، شكر هفت تپهي آارگران نیكاي مجمع شكوهمند سندیبرگزار.  پر دامنه متولد شدیرهاين ها و تحقي، توهبازداشت ها

 آارگران آگاه و مبارز یتمام شكر هفت تپه ويكا را به آارگران نين سنديب اساسنامه ايره و تصويات مديانتخاب ه

  آارگران مبارزیريگيپ  وی، ادامه آارم مقاومتين داريقي. ميگوئيم كيتبرآشورسراسران دريحادگراران و اتيا

 یي و اتحادگرایيكايه سنديج روحين دوستان و ترويتجربه ا. ستين دستاورد آافي حفظ واستمرارایشكرهفت تپه براين

 یالزم است نكات.  داشته باشدیاري بسی هاینادگرفتيع جنوب و سراسر آشور درسهاوي تواند در صنایزان مين عزيا

  .ميئخ عنوان نماي ماندگار تاریكاهايرا از تجربه سند

 طبقه آارگر ی برایادي زیازهايش از دو قرن پابرجا و اثر گذار باشند و امتي توانسته اند بیيه هايكاها و اتحاديسند

  :آسب آنند آه

  .ت را بدهندي اجازه سخن گفتن و فعالی اعتقادش خاص وينوع گرا در جمع خود به دور از هر١ 

  . آارگران بدانندی دانسته و محل آموزش دائمین دمكراسيكا را محل تمري سند٢ 

  .ر سئوال ببرديت را زين مشروعيتواند ايچكس نميه  آارگران دانسته ویاز را كا رايت سندي مشروع٣ 

  .ستكا فقط به آارگران تعلق دارد و به آنان پاسخگوي سند٤ 

 توان از شرآت در آنها منع یچكس را نميه:  آندی عنوان می قانون اساس٢٦اصل  .كا حق آارگران استيداشتن سند

 ضامن یيكاي سندیجهان از آنها مجبور ساخت و منشوریكيشرآت در  «ین المللي بیو مقاوله نامه ها» ا بهيآرد 

  . در آشور ماستیيكايت آزادانه سنديفعال

  . داردیكاها را در پيگر سنديل ديد تشكيكا نويجاد هر سنديكا سنگر طبقه آارگر است و ايم آه سنديرمان دايما ا

  

  با درود به همتتان

  یگرر آایكاهاي سندیيات موسسان بازگشايه
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