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" دفاع از آارگران هفت تپهآميتۀ"  
  ١٣٨٨فروردين  ١۶شنبه يک                                                                     دفاع از آارگران هفت تپهۀتيآم

 
  
  !ران و جهانيخواه ايرگران و مردم آزادآا

ن آارگران مطابق آن يا. ن فشارها قرار دارنديشترير بيشكر هفت تپه پس از ماه ها رنج و تالش اآنون زيآارگران ن

جاد تشكل مستقل خود نموده اند و يح شده، اقدام به اي آاربدان تصری سازمان جهان٨٧ و٩٨ یچه در مقاوله نامه ها

  .ندگان خود را انتخاب آردنديجاد و نمايرا ا" شكر هفت تپهي آارگران نیكايسند "ی در مجمع عموم٨٧در آبان ماه 

 یه ي هزار تومان به حقوق آل٧٠ش ي معوقه، افزای آارگران در هفت تپه منجر به پرداخت حقوق هایهمبستگ

ن ي از فروش زمیريتپه، جلوگ از آارگران هفت یعي بخش وسیآارآنان، در دستور آار قرار گرفتن استخدام رسم

  ... آارخانه شد وی سازیو خصوص

 شدند ودر ید قرار گرفتند  و بازداشت و دادگاهيندگان آارگران هفت تپه بارها مورد تهدي نما٨٧ دوم سال یمه يدر ن

، یت دهل، نجایل احمديكوفرد، جليدون نيان، فريكا آقاي سندیره يئت مدي هی دوباره هفت تن از اعضا٨٧اسفند ماه 

ت هم ير و تحت فشار قرار گرفتند و در نهايم بسحاق، دستگي مهر و رحیدريپور، محمد حيرضا رخشان، قربان عل

ئت     يس هي رئی نجاتیعل.ندگان آارگران صادر شده استي نمایز براي نیهمچنين احكام.با قرار آفالت آزاد شدند 

   . بردی در بازداشت به سر میكان نامعلوم اسفند ماه تا آنون در م١٨ز از يكا ني سندیره يمد

   !آارگران
ن ير آشت زميي و سپس تغی آارخانه به بخش خصوصی از آارگران، وا گذاریادي تعداد زیكارسازيصحبت از ب

 یه دارين معناست آه نظام سرماين ها بدي ایهمه .  شودی و به عبارتی نابودی نيشکرهفت تپه می آشاورزیها

 هزارآارگر و خانواده هايشان را ٤ حدود یندگان آارگران هفت تپه، زندگي به نمایر انساني غیعالوه بر فشار ها

  . قرار داده استیشه در معرض نابودي همیز براين

ما ميدانيم که با گسترش بحران سرما يه داری، بيکارسازی و اخراج کارگران در آينده در سطح وسيعی ادامه خواهد 

حمايت از . ان را تهديد ميکند و لزوم همبستگی کارگران هر چه بيشتر احساس ميشود داشت و امنيت شغلی کارگر

   . کارگران هفت تپه حمايت ازخود ماست

ت مؤثر و همه جانبه ي حمای خود را براین ارتباط ، ما امضا کنندگان،ضمن اعتراض به اين سرکوب ها، آمادگيادر

كا  و ي سندیره يئت مدي هی اعضایگرد و محاآمه يهر گونه پان دادن به ياز حقوق آارگران هفت تپه برای پا

 دفاع از یته يآم" ل يبا تشك آارگران هفت تپه اعالم داشته و یكاي سندیره يئت مديس هي رئی نجاتی علیآزاد

 هفت تپه، ی اخبار آارگریق ممكن اعم از اطالع رسانين پس، به هر طريم از اي آنیاعالم م"  آارگران هفت تپه



ن حقوق بشر وهر گونه اعتراض ، دعوت از کارگران ي، نهادها و فعالی آارگری داخلی و جهانیب تشكل هايترغ

ت حقوق و مطالبات آارگران در ي  و احقاق و تثبین آارگري سرآوب و ارعاب نسبت به فعالی توقف فضایبرا... 

 و ین،زنان ،معلمان،نويسندگان، تشكل ها و فعاالن آارگر افراد ،کارگرایه ي ما از آل.م آرديهفت تپه اقدام خواه

ت از ي به حمای و طبقاتین حرآت انسانيم  با عضويت ،حمايت ومشارآت در اي خواهیاجتماعی و دانشجويان م

  .زنديشكر هفت تپه برخيآارگران ن

    
   دفاع از آارگران هفت تپهآميتۀ

١٠/١/١٣٨٨  
komitedefa7.blogfa.com  

  
ام بفرستند وبا پيشنهادات ين آدرس پيته به اين آميايت در عضویت و اعالم نام خود براي عضوی ها براو تشكلافراد

  و برنامه ها و اعالم امکاناتِ خود،مارا ياری کنند

com.gmail@tapeh7.d.k  

  
  : کرده اند، به ترتيب الفبايی اسامی افراد ی که اعالم آمادگی برای عضويت و حمايت 

-مهرداد امين وزيری - ابراهيم امدادی-)وکيل اعضای هيئت مديره ی سنديکای کارگران هفت تپه(محمد اوليايی فرد

 -  مريم آموسا- مهدی الهياری- علی امينی - علی رضا اخوان- مجيد اشرف نژاد- ياشار امينی-نازی اسکويی

 نسرين - ويکتوريا جمشيدی- عليرضا ثقفی- صدرا پيرحياتی-ن بنی بشر شادما- زهرا بدشت-ابوطالب باقری

 عين اهللا - ليال خليلی- عليرضا خباز- بهروز خباز- پرويز حاج ميرزايی- مجيد حميدی- خالد حسينی-چنگيزيان

ر  ناص- سوسن رازانی- سميه رشيدی- فرزانه راجی-  فريبرز رئيس دانا- محمد کريم دلفان- رضا دهقان-خادمی

 فاطمه شاه - فخری شادفر- هاجر سعيدی- مهدی سروقدی- بهزاد سهرابی- مسعود سليم پور- علی سالم-زرافشان

 بيتا - کامران طاهباز- ايلقار صمدزاده- غالمعلی صفايی- بيژن صباغ- هاله صفرزداه- مريم شيرازی-نظری

 - پويش عزيزالدين- فتانه عباسی- پور وحيد عليقلی- ميالد عمرانی- غالم حسين عابد- عليرضا عسگری-طاهباز

 وفا - فواد فتحی- سيروس فتحی- شيما فرزاد منش- فرشيد فرهادی- فرامرز فطرتی- موسی فرهمند-حسين غالمی

 افسر - صديق کبيری- صالح کياماری- سعيد کيوان- يوسف قنداق ساز- پرويز قره باغی- مينا قربانی-قادری

 جهانگير - سعيد مقدم- مجيد ملکی- مريم محسنی- نسترن موسوی-م بيگی اکبر معصو- سودابه کريمی-کريمی

 داريوش - شايسته ناصری- مونا محمدزاده- اميد ميرکی- مازيار مهرپور- خديجه مقدم- شهربانو مقدم-محمود ويسی

 ميترا - کژال نصرالهی- کنور نوری- روان نيکخو- پريسا نصرآبادی- فردين نگهدار- خانواده ی علی نجاتی-نويد

  ...  سودابه ياری-همايونی

  ادامه دارد

  :ادامه نام ها به دليل ضيق وقت به ترتيب رسيدن اسامی به کميته درج ميشود
 



يداهللا  - بهروز سورن  - فتحی شمس  - مجيد تمجيدی  - حامد سعيدی  - حميد قربانی  - صديق اسماعيلی  -محمد محمدی   

انی    - انواده رضا رخشان    خ  - بهزاد کاظمی  - ايوب رحمانی  - خسروشاهی ام قهرم وی    - بهن ده مول ه     - وحي زاد پيل به

ستانی   - ور ی    - شاهرخ آصفی    - سهيل آصفی    - سروش دشت د خيراب ی    - ناهي وی    - فروهر ايران د پرت راهيم    - فري اب

ه    - هال رضوی  ن  - گوهری دی   - صديق امجدی    - ياشار پورخامن رادی    - آرام زن درياری    - شمس م اس ان   - عب

 شاهو روحانی     - رضا امجدی     - خالد حسينی  - سهيال گله داری    - يداهللا فضلی   - شيوا خيرابادی   - ديق سبحانی ص

دالجل - یانيرضا بيعل -د زاده يامك مؤ يس - بهرام رحمانی  -خه بات مرادی     - احمد زاهدی لنگرودی   - شر ي عب - یل مب

اتم    -اوش آوهرنگ   ي س - یدون ناظر يفر ال خ زاد ب   - ی اقب دا ا به ور    ي س  -ژاد         ن ی مزدك طوس    - یيرخ و ن  - یروان پرت

دپور یعل ف- احم ر-ق ي بهمن ش صار- یريم مني آ ودي جل- ی هوشنگ ان رد - یل محم اس ف صار- عب زاد ان  - ی به

ان  يز قل  ي  پرو - ی مهرداد صبور   - ین موسو ي پرو - یرانيگوهر شم  - یرضا جبار ي عل - یديآمادور نو  ران   - یچ خ مه

وان صميمی      -خورشيدی   ی     - کي ان سبحانی      - آذر اديب يوا سبحانی      - ژي روغ حکيمی    - ش ار انصاری      -  ف اد   - الن  فره

ل محمدی      - رضوان مقدم    -ابراهيمی   ادی      - جلي شين فره د حسينی      -شريعتی     جالل  - اف يال جد   - )٢( خال دی    ل  نقی   -ي

احی لنگرودی   روين شکوهی-ري ه - پ ز شکيبا -جوزاقی   رباب و صبوری  - پروي  فرانک - شهناز نيکو روان - پرت

شر    - کيومرث ملک - جمال ملک - کمال ملک - داريوش وثوق -داريوش راد   - مهران کوشا    -قاضی   ی ب و بن  شب ب

ارفی  - سين ع دی -ح ر محم سينی - عم روين ح دی - پ ورش محم دی  - ش ور محم د يگ -چل ارتين بون ريفه  -  م ش

ر - رضا رحيمی   - عبدالمحمد محمودی - فريبا فهيم    - رئوف فهيم    -رشادتيان   ارن جواهری   -جواهری    امي ا  - ک  عط

ومنی      -صديق گويليان    - حامد سعيدی    - برهان عظيمی    - محمد علی عاشوری     -خلقی   ام  - حمزه علی م ر پي ه  - امي  ژال

انی   . ش - داوود رضوی   - کوروش عرفانی    - داريوش وثوق    -زارعی قنواتی     اردشير - مينو ميرانی    -ساالری    -فراه

ور محمدی      - شورش محمدی     - پروين حسينی    - عمر محمدی    -فر   الهام هومين  ودی    -رضا رحيمی      - چن ا مول  -  توب

 - مردوخ فاتح -اد  عسگری نژ   حميد رضا  - فرهاد دانشور    - فريد چاوشی  - فريبا فهيم    -رئوف فهيم    -شريفه رشادتيان   

دی     - آرش گنجی     - حسن نايب هاشم      -نازنين حسينی   شاری    - راضيه زي ريم اف ری   -م ری   - سياوش عبق  - شهال عبق

ده (  سيما صاحبی- نازی عظيما  -فيروزه فوالدی    والدی   - رضا شهابی   - احسان دهکردی   -) پوين ا  - خدامراد ف  ماش

اس زاده   ان رحيمی -کريمی   رضا-اهللا عب شاورز  م- پژم ران ک وارگر - آرش حافظی -ه ان دي ر اسدی - بره  - امي

  -  ساناز غفوريان- اقبال نظر گاهی -منصور منصوری  -حسين ماجدی 

  ادامه دارد
  . اعالم خواهد شدیت آننده به زودي حمایها ها و تشكل نام گروه

 

  ١۶/١/١٣٨٨ - ه دفاع از آارگران هفت تپۀتيآم
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