
 

 

 بیانیه سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه

!میاز فقر خسته شده ا میکن یاعالم م ما  

دستمزد در سال  شیمسئله افزا میشویم کینزد یدیخورش ۹۵سال  انیبه پا کهیحال در

 ستهیشا یزندگ کیداشتن  نکهی. نظر به ارودیدغدغه کارگران بشمار م نیاز مهمتر دیجد

حقوق و دسترنج  شتریهرچه ب شیافزا نرویاز  ست،یو شرافتمند، حق مسلم هر انسان

بر  یرابطه و بر اساس قانون کار که مبتن نی. درندک یم یباز یکارگر نقش مهم و اساس

کارگران، کارفرماها و دولت( هر ساله در اسفند ماه  ندگانی)نما ییاصل سه جانبه گرا

و  یدر زندگ یمهم اریبس ریکه تاث یمی. تصمردیگ یم میباره تصم نیدستمزد در تهیکم

بر دو اصل  یمبتن دیبا مزددست شیافزا نیگذارد. در قانون کار ا یکارگران بجا م شتیمع

 یتورم واقع زانیبر اساس م دیحقوق کارگران با شیافزا نکه،یباشد. اول ا یمهم و اساس

. یدولت ینه فقط بر اساس آمارها و ردیباشد صورت گ یمختلف یبر منابع امار یکه مبتن

که  یر. خط فقابدی شیباالتر از خط فقر افزا دیدستمزد، با تهیدوم، دستمزد مصوب در کم

تومان  ونیلیم ۴باالتر از  یو بانک مرکز یدولت یبر اساس آمارها یدر حال حاضر، حت

.است  

که: نستیما کارگران ا یها ینگران نیاز مهمتر انیم نیدر  



و مستقل هستند تا بتوانند از  یخود ساخته کارگر یفاقد تشکلها رانیکارگران در ا یک ـ 

.آنها دفاع کنند یحقوق و زندگ  

.باشندیخود م یاعتصاب جهت دفاع از حقوق طبقات یکارگران فاقد حق قانوندوـ   

 ندهیدستمزد به عنوان نما تهیخانه کارگر که در کم یکه تشکل دولت میکن یما اعالم مسه ـ 

. و در شودیما کارگران محسوب نم ندهیعنوان نما چیحضور دارد، به ه یبخش کارگر

 چیحقوق کارگران ه عیداران و تض هیبجز مماشات با کارفرماها و سرما ر،یاخ انیسال

ما  ندهیکه خانه کارگر نما میکن یبلند اعالم م ی. ما با صداتما نداشته اس یبرا یدستاورد

.ستیکارگران نبوده و ن  

که  نکهی. استیانسان یزندگ کیبه  افتنیدستمزد، هدف ما دست  شیدر مسئله افزاچهار ـ 

خوراک، پوشاک و مسکن،  ر،ینظ یشتیاز مسائل مع یبدون دغده و اضطراب ناش میبتوان

 دیدستمزد با نییکه تع میکن یاعالم م نروی. از میکن یشغل زندگ کیآنهم با داشتن فقط 

 شیافزا نیا یعنی ردیاست صورت گ دهیکار ذکر گرد ونکه در قان یطبق همان دو اصل

 انهیباالتر از خط فقر باشد. در سال دیبا یافتیبر اساس نرخ تورم و هم حقوق در دیهم با

و  گرفتیحقوق فقط براساس نرخ تورم صورت م شیحالت ممکن، افزا نیدر بهتر ریاخ

هم از جمله  نونبست. اک یمکه مهمتر است  یدولت هم چشم خود را بر اصل دوم

 یکه نرخ تورم امسال را تک رقم یدولت یکه، با توجه به امارها نستیما ا یها ینگران

 یزندگ ،یصورت نیحقوق کارگران هم در آن حد باشد. در چن شیاعالم نموده اند افزا

.شودینم سریهم م ریبخور نم یزندگ شکش،یکه پ یانسان  

. میخسته شده ا یشتیمع ی. از اضطراب و دغده هامیاز فقر خسته شده ا میکن یاعالم م ما

در ماه، شاهانه  یتومان ونیلیچند صد م ینجوم یبا حقوقها یدولت رانیمد کهیدر حال

رسد آنچنان قطره  ینوبت به کارگران م یوقت نکهیاز میگذرانند خسته شده ا یروزگار م

 یکنند بخل م یند و مو را از ماست جدا مده یبخرج م ینیزبیو ر یو نکته سنج یچکان

 نکهیاز میتواند باشد. خسته شد یبجز فقر و فالکت نم یزیاش هم چ جهیورزند که البته نت

چندرغاز  نیمکرر و فراوان در پرداخت هم یرهایبا تاخ ،یواه یکارفرماها به بهانه ها

 می. ما خسته شدشوندیکارگران م ام یخط فقر، موجب به خطر افتادن زندگ ریحقوق ز

هر گونه  نکهیاز ا میخسته شد ضای. و امیخدا در مقابل خانواده، شرمنده باش شهیهم نکهیاز

اش  جهیداران، نت هیکارگران در مقابل کارفرماها و سرما یو عدالت طلب یحق خواه

.ستیبجز زندان، اخراج و شالق ن یزیچ  

ضیمظاهر تبع یرفتن تمام نیکارگران جهان و از ب یتمام یو با عزت برا یانسان یزندگ کیبه  لین یآرزو با  

هفت تپه شکریکارگران ن یکایسند  

نود و پنج اسفندماه   


