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از دیرباز تاکنون
و نقش و موقعیت
مبارزات کارگران
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سخن سندیکای کارگران هفت تپه:
بخشی از تاریخ صد سال اخیر در ایران ،تاریخ نبرد طبقاتی و مبارزات پیگیر طبقۀ کارگر ایران است
که سرشار از تجارب بسیار غنی و آموزنده است ،هرچند به علت محدودیت امکانات ،بسیاری از آنها
ناگفته مانده و در جایی ثبت نشده و تنها اسناد بسیار محدودی از آنها در دست است.
توجه به این نقصان ،ما را بر آن داشت که برای جبران آن کمبود در گذشته و به جهت ثبت در تاریخ و
انتقال به نسل های آینده ،آنچه اسناد از جنبش کارگری  -در زمینه بازشناسی کشت و صنعت نیشکر
هفت تپه  -در سال های اخیر موجود است ،جمع آوری و به نحو شایسته ای به ثبت برسانیم.
این اسناد عالوه بر این که تصویر جامعی از سیر این مبارزات به دست می دهند ،امید است که
بعنوان مرجع و منبعی موشکافانه برای آیندگان باشد که برای نگارش فرازهایی از این مبارزات
استقاده کنند .شروع این کار در مورد کارگران نیشکر هفت تپه ،می تواند الگویی باشد که فعالین سایر
واحدهای کارگری نیز برای تدوین اسناد مبارزات خود دست به کار شوند.
ضرورت بازنگری و مستند سازی فصل المشترکات تاریخ مبارزاتی سال های اخیر در دل اعتصاب
بزرگ کارگری کشت و صنعت نیشکر هفت تپه  ،در سال کرونایی سخت جان  ۹۹۱۱خود را به
نمایش گذاشت .ما به سهم خود آنچه را که در اختیار داشته را برای ثبت درحافظه تاریخی مبارزات
طبقه ما ،و ضرورت بازنگری به این مبارزه و درس آموزی از آن بر عهده گرفته ایم.
مبارزه کارگران هفت تپه ،نشانگرهمه جانبه از آن طبقه کارگر اجتماعی است که روند این مبارزه
تاکنونی نشان داده که ابر و باد و مه وخورشید وفلک درکارند  ،تا چرخه دفاع از سرمایه داری حاکم
برصنعت نیشکرهفت تپه؛ برگرده کارگران سنگینی کند وکارگران نتوانند به حقوق واقعی خود دست
یابند!
صحنه های آفریده شده سالها ،ماهها ،هفته ها وروزها نشان داده است؛ ازیک سو ،همه نهادها و
مسئوالن از کمیسیون اصل  ۰۹مجلس -دیوان محاسبات  -سازمان بازرسی کشور -نماینده شهرشوش و
بخشا نمایندگان مجلس  -دولت و قوه قضائیه با بال زدن به استاندارخوزستان  -که در کشاکش حوادث
سیاسی درون حاکمیت از پست خود معزول و بنوعی به محاکمه کشانده می شود  -در آن هنگام،
همگان با سوق دادن او به جلو ،تمام قد پشت همه عناصر فساد و رانتخوار نیشکر هفت تپه یعنی
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خاندان اسدبیگی ها ایستاده اند و سویه دیگر این ماجرا ،خود کارگران اند که تمام قد ایستاده اند وداد
خود می خواهند .دراین نبرد متحدان وجانبداران مبارزات کارگران هفت تپه ،صدای آنان هستند .
در انجام واگویی آنچه در کشت و صنعت بزرگ نیشکر هفت تپه می گذرد،تالش ما براین است که
دراین بازنگری از پایه مستند سازی مجموعه فعل و انفعاالت این صنعت بزرگ حرکت کنیم و
داوری در مورد نکات قوت و ضعف این جنبش و خیزش کارگری را بر خود خواننده این اسناد
نگاشته شده که تماما ً حاصل تولیدات فکری و عملی خود کارگران هفت تپه است و لذا اسنادی
معتبرند ،وا گذاریم .
تالش ما براین خواهد بود که دراین کار ،بازنگری به متن مبارزه واقعا جاری به سطوح اولیه
اطالعات مربوط به این صنعت بپردازیم .فعالً این مجموعه در چند فصل تنظیم شده و به تدریج به
انتشار هر فصل که آماده شد ،می پردازیم و در پایان کار ،مجموعۀ آنها را در یک یا دو جلد کتاب
منتشر خواهیم کرد.
با وجود تمام تالشی که خود و یارانی به عمل آوردیم که این مجموعه تا حد امکان کامل باشد ،از
تمامی فعالین کارگری ،دست اندر کاران مسائل کارگری تقاضا داریم چنانچه اسناد دیگری که حاصل
کار خود کارگران هفت تپه باشد ،به آدرس سندیکا در اختیار ما بگذارند تا به سهم خود در غنی کردن
و تکمیل این مجموعه برای ثبت در تاریخ سهیم شوند .پیشاپیش از هر نوع همکاری در این زمینه
سپاسگزاریم.
سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه
syndica.hafttape@gmail.com
صفحه #تلگرام #سندیکای کارگران.نیشکر هفت تپه http://t.me/syndica_7tape
با کلیک روی آدرس زیر
@Sandika7tapeh
اخبار ،نظرات و گزارشات خود را برای ما ارسال کنید .
اعتراض ،اعتصاب ،تجمع ،تشکل  ،داشتن نان ،آزادی و زندگی شایسته حق مسلم ماست.
توئیتر
@hafttape7
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فصل دوم :
این فصل شامل :مالکیت ،سرمایه اولیه ،سرمایه گذاران ،وضعیت در بورس،
کارفرمایان و مدیران و مدیرعامل و مناسباتشان با کارگران و نقش دولت و تاریخچه
تغییر و تحوالت در این زمینه می باشد.

مالکیت و سرمایه اولیه صنعت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه :
کشت نیشکر در خوزستان که بنام شکرستان ایران معروف بوده دارای سابقه چندین
هزارساله است و تنها از حدود هفتصد سال قبل این زراعت بعلت بروز حوادث مختلف
متروک و بدست فراموشی سپرده شده بود  .تالش جهت احیای کشت نیشکر پس از
قرنها فراموشی طی سالهای  ۹۹۹۱تا  ۹۹۹۱با کشت قلمه هائی در مناطق مساعد
خوزستان آغاز گردید ،اما در سال  ۹۹۹۱شرکت سابق نفت ایران و انگلیس بخاطر
ترویج و اشاعه کشت نیشکر را با منافع خود مغایر تشخیص میداد نه تنها از کشت آن
جلوگیری نمود  ،بلکه براثر اقدامات آن شرکت امپریالیستی پس از چند سال تمامی قلمه
های کشت شده نیز خشک و مجددا کشت نیشکر در ایران بدست فراموشی سپرده شد.
نام نیشکر هفتتپه در تاریخ با نام طرح عمران خوزستان و مغز متفکرش ،ابوالحسن
ابتهاج ،سیاستمدار ،بانکدار و مدیر ایرانی گره خورده است -.که در بخش اول بحث
مان بدان پرداختیم  -طرح عمران خوزستان از دوره ریاست وی بر سازمان برنامه به
یادگار ماند .طرحی که به دالیل متعددی ازجمله روحیه ستیزهجوی ابتهاج دشمنان زیادی
را برای وی ایجاد کرده بود .این شرکت در ۹۹۳۹خورشیدی به شکل رسمی با
اختیارات کشاورزی و صنعتی کامل پا به عرصه گذاشت و در یکم دی ۹۹۳۱شمسی
اساسنامه شرکت سهامی نیشکر هفتتپه وابسته به وزارت کشاورزی با سرمایه اولیه
چهارمیلیارد لایر در مجلس تصویب شد .طبق قانون ،دولت مکلف بود ،سرمایه شرکت
را ارزیابی کند و تا  ۱۱درصد سهام آن را بفروشد .تا همین سال ،۹۹۳۱بهطور رسمی
با نام شرکت ،دارای اختیار انجام عملیات کشاورزی برای تولید نیشکر و ایجاد صنایع و
فراوردههای وابسته ثبت گردیدهاست  .درسال  ۹۹۱۹پروژه بازسازی و نوسازی
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تجهیزات مکانیکی با هدف افزایش تولید شکر ،برعهده شرکت نوسازی صنایع
ایران قرار گرفت.نکته گفتنی اینکه؛ « در کنار تولید شکر از ساق ٔه نیشکر ،کارخانههای
کاغذ پارس (تولید کاغذ با استفاده از تفالهٔ نیشکر موسوم به «باگاس»،)Bagasse) ،
شرکت حریر خوزستان (تولید کاغذ بهداشتی یا تیشو) ،شرکتهای خوراک دام و طیور،
مالس و … در این منطقه مشغول به فعالیت میباشند »(.)۹محصوالت آن درمجموع
شامل :شکر -الکل -گندم  -جو -کاغذ کرافت -سیفی جات -مالس -باگاس در محدوده
فعالیت صنایخ غذایی تولید شکر و مالس
این شرکت تا سال  ۹۹۱۱یکی از بزرگترین کارخانه های صنعتی استان خوزستان
محسوب می شد ،صددرصد زیر در اختیار دولت بود .شرکت کشت و صنعت نیشکر
هفت تپه در  ۹۱کیلومتری شهر شوش و  ۹١کیلومتری معبد چغازنبیل در اراضی به
وسعت  ٢۱هزار هکتار شروع به کار کرد .تصور  ٢۱هزار هکتار زمین زمانی برای
خوانندگان عزیز کمی آشکارتر می شود که بدانیم زمین های تحت تملک این شرکت از
 ٢۹کشور جهان بزرگ تر است .در این شرکت بیش از  ۳هزار و  ۱١١پرسنل مشغول
به فعالیت هستند)٢( .

سیمای هفت تپه در بورس:
آنچه مربوط به وارسی وضعیت این صنعت دربورس است ،مشخصا به امر واگذاری آن
برمی گردد .چرا که بخش خصوصی مستاصل با تورم نیروی انسانی به گفته وی،
شرکت های دولتی آنچنان با تورم نیروی انسانی مواجه هستند که اولین قدم برای
واگذاری این شرکتها اصالح ساختار آنها است .به گفته اسماعیل غالمی معاون اسبق
ارزشگذاری سازمان خصوصی سازی  ،به تجربه خود در واگذاری مجتمع گوشت یاران
اشاره کرد و گفت :پیش از واگذاری این شرکت اقدام به بازخرید  ۹٢١نفر از پرسنل این
شرکت زیانده کردم بطوریکه هم اکنون این شرکت با برند سیمرغ و با دستیابی به سود
توانسته در بورس تهران پذیرش شود.

کارفرمایان و مدیران و مدیرعامل و مناسباتشان با کارگران:
نمودار مدیریت این صنعت بعد از واگذاری به بخش خصوصی به شرح زیر بوده است :
چارت سازمانی شرکت نیشکر هفت تپه
سیامک نصیری افشار ( عضو هیئت مدیره )
امیر حسین اسد بیگی ( عضو هیئت مدیره )
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امید اسد بیگی متولد تهران ( عضو هیئت مدیره و مدیرعامل )
احسان هللا اسد بیگی ( نایب رئیس )
مهرداد رستمی متولد خرم آباد ( رئیس هیت مدیره )
سیامک نصیری افشار ( قائم مقام مدیر عامل )
***
معرفی شرکت گروه صنعتی آریاک صنعت داتیس با مسئولیت محدود
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ٢۹/۹/۹۹۱۲
تصمیمات ذیل اتخاذ شد :ـ آقای احسان صارمی به سمت مدیر عامل (خارج از اعضا) ـ
آقای امیر حسین اسدبیگی به سمت رئیس هیئت مدیره ـ آقای احسان اله اسد بیگی به
سمت نایب رئیس هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند.
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ  ٢۲/۹١/۹۹۱۹تصمیمات ذیل
اتخاذ شد :سرمایه شرکت از مبلغ  ۱۱۰١١١۰١١١۰١١١لایر به مبلغ ۱۱۰١١١۰١١١۰١١١
لایر منقسم به  ۱١١١سهم  ٢۹۳١١١١١ریالی با نام که تماما پرداخت شده از طریق
نقدی تامین گردیده افزایش یافته است.
شرکت فوق در تاریخ  ۹١/۱/۹۹۱۱تحت شماره  ۹۳١۱۱۱و شناسه ملی
 ۹١۹١۹۱۱۱۱۳٢در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ  ۹١/۱/۹۹۱۱از لحاظ امضاء
ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خالصه شرکتنامه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم در
روزنامه رسمی آگهی شد.
۹ـ موضوع شرکت :تهیه ـ تولید ـ بستهبندی ـ خرید ـ فروش ـ صادرات و واردات کلیه
کاالهای مجاز بازرگانی نصب و احداث کارخانجات تولیدی و اکتشاف معادن و تجهیز
ماشینآالت صنایع ـ ساخت و اجرای کلیه پروژه های دولتی و خصوصی ـ ایجاد و
راهاندازی مجتمعهای کشت و صنعت و گلخانه ـ انجام امور پیمانکاری از قبیل سدسازی
ـ جادهسازی و کارخانهسازی ـ اخذ و اعطای نمایندگی از و به داخل و خارج کشور ـ
شرکت در مناقصات و مزایدات بخشهای دولتی و خصوصی ـ اخذ وام و تسهیالت از
کلیه بانکها و موسسات مالی و اعتباری دولتی و خصوصی.
سرمایه اولیه شرکت :مبلغ  ۳١۰١١١۰١١١لایر میباشد.

اولین مدیران شرکت:
آقای احساناله اسدبیگی به سمت رئیس هیئتمدیره.
آقای امید اسدبیگی به سمت عضو هیئتمدیره.
آقای امیرحسین اسدبیگی به سمت عضو هیئتمدیره.
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آقای امید اسدبیگی به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود انتخاب گردیدند.
معرفی شرکت سرزمین طالی سبز پارس
شرکت با مسئولیت محدود سرزمین طالی سبز پارس در تاریخ  ٢۳/۹۹/۹۹۱۳به شماره
ثبت  ۳١۱١۱٢به شناسه ملی ۹۱١١۱۳۱۲۱۳۱
سرمایه شرکت ۹١۰١١١۰١١١۰١١١ :لایر می باشد.
اسامی و میزان سهم الشرکه شرکا :امید اسدبیگی دارنده  ۹۲۲١١١١١١١١لایر سهم
الشرکه احسان اله اسد بیگی دارنده  ۹١١١١١١١١لایر سهم الشرکه مهرداد رستمی
چگنی دارنده  ۹٢١١١١١١١١١لایر سهم الشرکه
معرفی شرکت بازرگانی دریای نور زئوس
آگهی تغییرات شرکت بازرگانی دریای نور زئوس سهامی خاص به شماره ثبت
 ۱۹۱۱۲۹و شناسه ملی ۹١۹٢١۱۲۱۱١۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ  ۹۱/۹٢/۹۹۱۱تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
خانم فاطمه بزرگمهر به نمایندگی از شرکت سرزمین طالی سبز پارس شناسه ملی
 ۹۱١١۱۳۱۲۱۳۱بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و خانم نسترن رستمی
چگنی به سمت رئیس هیئت مدیره و خانم مریم رستمی چگنی به سمت نائب رئیس هیئت
مدیره تعیین شدند.
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ  ۹۹۱۱/١۹/۹۹تصمیمات ذیل
اتخاذ شد :سرمایه شرکت از مبلغ  ۳١١١١١١١١لایر به مبلغ  ۳۰١١١۰١١١۰١١١لایر
منقسم به  ۹١١١سهم  ۳١١١١١١ریالی با نام از محل طالبات حال شده افزایش یافت.
() ۹
در تعقیب وضعیت موجود آمده است  « :گفتنی است بر اساس سایت کارخانه شرکت
هفت تپه اعضای هئیت مدیره آن شامل امید اسدبیگی ،مهرداد رستمی ،احسانهللا
اسدبیگی ،امیرحسین اسدبیگی و سیامک نصیری افشار می باشند .نگاهی دوباره به
اسامی نشان دهنده این است شرکت به صورت خانوادگی اداره می شده است)۱ (:» .
چارت سازمانی نیشکر هفت تپه را بشکل زیر ترسیم نموده اند :
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نقش دولت و ....
« پیش از پیروزی انقالب ،به مردم ساکن در منطقه هفت تپه گفته شد؛ به دلیل مالکیت
چند هزار هکتاری هر یک از خانوارها و مشقت تقسیم و آبرسانی منصفانه به زمینهای
اطراف ،اقدام به واگذاری مالکیت خود بر این زمینها به نفع دولت وقت کنند و در
عوض به آنها قول داده شد در مجموعههای مختلف کشت و صنعت هفت تپه همه آنها
و فرزندانشان را استخدام و برای آنها خانه سازی خواهند کرد؛ بنابراین ریشه سیاسی و
امنیتی اعتراض های موجود ناشی از همین ماجرا است که اشخاص ساکن در این منطقه
ادعای مالکیت بر زمینهای شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه دارند» (. )۳
در ایران به مانند همه کشورهای پیرامونی؛ دولتها یکی پس از دیگری به دنبال منافع
خودشان بوده اند و می توان با انتقاد از رویکرد دولتهای مختلف نسبت به خصوصی
سازی گفت :متاسفانه طی این چهار دهه درتمامی دولت ها ازکارگزاران یا دولت
سازندگی تا اصالح طلبان و اصولگرایان و هردولت دیگری که بر روی کار آمده نسبت
به زحماتی که برای سرپا نگاه داشتن یک شرکت یا بنگاه اقتصادی توسط خود کارگران
تالش صورت می گیرد ،بی تفاوت بوده و همواره به دنبال کسب منافع گروهی و یا
حزبی خود هستند  .در این راستا ؛ هم اکنون فعل و انفعاالت مورد وارسی نشان می
دهد ،عرضه شرکت خدمات کشاورزی نیز از سوی سازمان خصوصی سازی منتشر
شده در حالی که این دارایی چیزی نیست به جزء انگیزه تملک ساختمانها و زمینهای
آن که برای بساز و فروشهای خود دنبال میکنند .واگذاری و خصوصی سازی شرکت
کشت و صنعت نیشکر هفت تپه همواره با مخالفت "سندیکای کارگران نیشکرهفت تپه"
روبرو بوده است .وهمین موضوع درطی تمامی این سال ها منتهی به پرونده سازی
آشکاربرای فعاالن کارگری -اخراج  -احضار -بازداشت و زندان و تبعید و بازنشستگی
زود رس آنان شده ا ست.

تاریخچه تغییر و تحوالت در صنعت نیشکر هفت تپه :
بر اساس اعالم سازمان خصوصی سازی آمده است  ، « :این شرکت در سال  ۱۹و ۱۹
در لیست واگذاری قرار گرفت ،اما به دلیل اینکه خریداری نداشت واگذاری آن به نتیجه
نرسید و در ادامه این شرکت در سال  ۱۱سه مرتبه در مرحله واگذاری قرار گرفت که
سرانجام در مرحله سوم از طریق مزایده به بخش خصوصی واگذار شد».
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برپایه شواید موجود « :شرایط واگذاری این شرکت نیز در نوبه خود جالب است این
شرکت نهایتا ً  ۱۳درصد سهام شرکت "کشت و صنعت نیشکر هفتتپه" در مزایده مورخ
 ،۹۹۱۱/۹۹/٢۱با شرایط  ۳درصد نقد و مابقی طی اقساط  ۱ساله ،طی قرارداد شماره
 ٢۱۹۹۱مورخ  ۹۹۱۱/۹٢/۹۱به کنسرسیومی متشکل از :شرکت دریای نور زئوس،
آقایان امید اسدبیگی و مهرداد رستمی ،به عنوان تنها شرکتکننده در مزایده ،به مبلغ ،٢
 ٢٢٢میلیارد لایر واگذار گردید»وآمده است«:هدف ازواگذاری شرکت به بخش
خصوصی برابر اصل  ۴۴قانون اساسی کاهش تصدی گری دولت و انتقال امور به
بخش خصوصی برای بهبود اقتصاد بوده است ،اما اتفاقی که برای هفت تپه افتاد خالف
اهداف تعیین شده پیش رفت».
دراین زمینه ،پوری حسینی رئیس اسبق خصوصی سازی با ۹۱١میلیارد تومان زیان
انباشته  ،آنرا یکی از موفقترین واگذاریهای تاریخ اقتصاد کشور بود .وی می گوید :
« پورحسینی مدعی یکی از موفقترین واگذاریها شد که دمحم دهقان نماینده وقت مجلس
شورای اسالمی در سال  ۱۲اعالم کرد :هفت تپه با  ٢۱هکتار زمین به دو فرد جاعل و
رشوه دهنده در حد چند صد سکه و به یک پانزدهم قیمت واگذار شده است ».همچنین به
گفته وی آمده است  « :زمین هفتتپه حدود  ۱هزار میلیارد ارزش داشت که در ابتدا با
قیمت  ٢هزار و  ۱١١میلیارد تومان برای مزایده قرار گرفت و در آخر به دلیل بدهی و
مالیات به ارزش  ۹١میلیارد و  ۳١١میلیون تومان فروخته شد که در حقیقت مفت
فروشی و غارت صورت گرفته است)۱( ».
پروسه این واگذاری را باید به شرح زیر یاد کرد :
روزی که هیات واگذاری به ریاست علی طیبنیا وزیر اقتصاد وقت ،تصمیم گرفت که
سرنوشت یکی از طالییترین شرکتهای سابق ایران و منطقه را که این روزها رو به
موت شده است ،تغییر دهد .در سیصد و پنجمین جلسه هیات واگذاری در مورخ
 ۱۱/۱/٢۹که در محل سالن جهاد اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی تشکیل شد،
این مصوبه تأیید و امضاء شد« :قیمت پایه و شرایط واگـذاری  ۹١١درصد سهـام
شـرکت «کشت و صنعت هفت تپه» متعلق به شرکت مادرتخصصی سازمان گسترش و
نوسازی صنایع ایران جهت واگذاری از طریق مزایده مطرح و پس از بحث و بررسی،
قیمت پایه هـر سهم بـه مبلغ  ۹۱۹۱۲۱ریـال جمعا ً به مبلغ  ۹۱٢,٢۹۱۹۱۹١۳۱۹۲٢١لایر
براساس ارزش روز خالص داراییها به صورت نقد و اقساط شامل  ۳درصد نقد و مابقی
به صورت اقساط  ۱ساله طی  ۹۱قسـط مساوی بـا فـواصل زمانی ۱ماهه از طریق
مزایده مطابق جداول پیوست مورد تصویب قرار گرفت و مقرر شد در شرایط عرضه
درج شود در صورتی که خریدار متعهد شود در دو سال نخست پس از واگذاری نسبت
به سرمایه گذاری جدید از منابع خود در شرکت مبادرت نماید ،طی همین مدت (دو سال)
و حداکثر تا  ۱قسط به میزان سرمایه گذاری صورت گرفته و تا سقف مبلغ  ۱قسط
یادشده پس از تایید مطابق ساز وکار مـاده ( )٢دستـورالعمل «نحوه نظارت پس از
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واگذاری» تـوسط سازمـان خصوصی سازی ،از تنفس در پرداخت اقساط بدون احتساب
سود فروش اقساطی بهرمند شود».
این واگذاری از روز نخست با تردید روبرو شد .قیمت واگذاری ،نحوه واگذاری  ،دو
خریدار جوان ،زیان شرکت و مسائلی از این دست سؤاالت همیشگی این واگذاری بود،
اما عوامل این واگذاری هیچ پاسخی به این تردیدها ندادند که هیچ ،بلکه رئیس سازمان
خصوصی سازی و مشاور وی مدعی هستند که با فروش هفتتپه  ،بهترین واگذاری
تاریخ رقم خورده است .از ابتدای واگذاری ،پرسنل این شرکت بودند که با شنیدن ارقام
واگذاری لب به گله گشودند ،اما هیچ کس صدای آنها را نشنید .نخستین مطلبی که
تعجب همه را برانگیخت قیمت واگذاری بود .یکی از مقامات شرکت در همان ایام  ،طی
مصاحبهای گفته بود« :شرکت نیشکر هفت تپه دارای  ٢۱هزار هکتار زمین مرغوب
است که بخشی از این زمینها در اواخر سال گذشته با رقمی بسیار پایینتر از قیمت
متوسط منطقه به فروش رفته است .از قرار معلوم نیز از این ٢۱هزار هکتار زمین،
زمان واگذاری نصف آن زیر کشت بوده که هزینه کشت آن بالغ بر  ٢۱١میلیارد لایر
برآورد میشود که خریدار زمینهای یاد شده را به صورت آماده بهره برداری تحویل
گرفته است » .این مقام مسئول شرکت با بیان اینکه متوسط قیمت هر هکتار زمین در
منطقه هفت تپه که جزء مرغوبترین زمینهای استان خوزستان محسوب میشود ،حدود
۹١١میلیون تومان است ،گفته بود :اگر عدد  ۹١١میلیون تومان را در  ٢۱هزار هکتار(
 ٢۱هزار هکتار بیش از وسعت برخی از کشورهای کوچک جهان است ).زمینهای
متعلق به شرکت نیشکر ضرب کنیم به عدد بزرگی میرسیم که با قیمت واگذاری به هیچ
عنوان تناسب ندارد و اختالف تأمل برانگیز و تأسف بار چندهزار میلیارد تومانی وجود
دارد ،است( .آفتاب یزد ٢۹اردیبهشت  )۱۳تنها موضوع قیمتگذاری شرکت نیست که
امروز تبدیل به مشکالت الینحل این شرکت شده بلکه مسائل کلیدی دیگری نیز وجود
دارد که کارد به استخوان پرسنل آن جا رسانده و تاکنون چندین نفر را وادار به خودکشی
کرده است .عالوه برکارکنان شرکت ،این واگذاری به بخش خصوصی با گستره ترین
اعتراضات خود کارگران صنعت نیشکرهفت تپه درهمه بخش های آن صورت گرفته
است ،اما اعتراضات راه به جایی نبرد .برخی از افراد درگیر دلیل اصلی بی تاثیری
انتقادات در آن تاریخ را به بی توجهی نماینده شهرستان شوش در مجلس نهم که اتفاقا ً از
اصولگرایان بوده و با دولت موضع داشت ،مرتبط میدانند که به دلیل انتخابات اسفند
 ،۱۱در خصوص واگذاری شرکت کشت و صنعت هفت تپه در بهمن  ۱۱نه تنها سکوت
کامل اختیار کرده بود بلکه با استخدامهای معناداری در همین شرکت ،همه را به سکوت
دعوت کرده بود .این نماینده بعدها و در سال  ۱۳که انتخابات مجلس به اتمام رسید و
واگذاری شرکت هم به سرانجام رسیده بود ،نسبت به واگذاری مشکوک هفت تپه به چند
جوان ،مصاحبه ای انجام داد که بعدا ً همان را نیز تکذیب کرد ( .خانه ملت  ٢۹فروردین
 )۱۳خریداران شرکت هفتتپه را که نماینده مجلس به آنها اشاره میکند ،خانواده
اسدبیگی از استان لرستان هستند .مدیرعامل شرکت امید اسدبیگی است که در واقع
سهامدار اصلی شرکت هفت تپه نیز به شمار میرود که از طریق شرکت آریاک که خود
مدیرعامل آن است ،کشت و صنعت نیشکر هفتتپه را خریده است .شرکت آریاک در
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سال  ۹۹۱۱تأسیس شده است .به جز امید اسدبیگی سایر اعضای هیأت مدیره شرکت
نیشکر هفت تپه عبارتاند از :مهرداد رستمی ،احسانهللا اسدبیگی ،امیرحسین اسدبیگی و
سیامک نصیری افشار.
به هرحال شد آنچه که نباید میشد اما موضوعی که نباید از آن گذشت تبعات تصمیمی
است که سازمان خصوصی سازی در حق پنج هزار و  ۱١١نفر پرسنل( تعداد پرسنل
مربوط به پایان سال )۱۱شرکت کشت و صنعت هفت تپه روا داشته است .چرا که تنها
موضوع قیمت گذاری شرکت نیست که امروز تبدیل به مشکالت الینحل این شرکت شده
بلکه مسائل کلیدی دیگری نیز وجود دارد که کارد به استخوان پرسنل آن جا رسانده و تا
کنون چندین نفر را وادار به خودکشی کرده است .خانوادههایی که به دلیل مشکالت
معیشتی توان ادامه زندگی را نداشتند .سازمان خصوصی سازی هرگز پاسخ نداده که
نسبت به تعهد خریدار مبنی بر سرمایه گذاری از منابع خود که در مصوبه هیات وزیران
آمده است ،چه اقدامی انجام داده است .برای دقیقتر پی بردن به مشکالت باید در
مجموع به طور خالصه مشکالت شرکت را در پنج بخش تقسیم بندی کرد:
نخست؛ قیمت واقعی این واگذاری بود .بعدها مشاور سازمان خصوصی سازی ادعا
کرده بود که اگر زمین ارزان بود چرا کسی استقبال نکرد که باید پاسخ این سؤال مشاور
سازمان خصوصی سازی را در مشکالتی یافت که در سطرهای بعدی میآید.
دوم؛ بدهیهای شرکت به طرف های حساب خود از جمله به تأمین اجتماعی بود که به
هیچ وجه در صورت وضعیتهای واگذاری سازمان خصوصی سازی قید نشده بود و
اطالع رسانی نشده بود .
سوم؛ بنابه گفته قاطع مدیران سازمان خصوصی سازی این شرکت هیچ گونه کارایی
نداشته و زیان ده بوده است و هیچ توجهی به این مساله نشده است.
چهارم؛ مشکالت حقوقی شرکت که در همان تاریخ وجود داشته و سازمان خصوصی
سازی در جریان کامل این مشالت بود اما حتی اقدام به شفاف سازی در این خصوص
نکرده بود .مشکالتی چون مسدود بودن حسابهای بانکی ،مسدود بودن کارت
بازرگانی ،بدهی به سازمان های آب و برق و گاز که همچنان گریبانگیر شرکت است.
هرچند باید پرسید که چرا خریداران این شرکت که در جریان کامل این رخدادها بودند
باز اقدام به خرید آن کردهاند.
پنجمین؛ مساله و مهمترین بخش ازمشکالت که این روزها دامن دولت و مسئولین
خصوصی سازی را گرفته مشکالت پرداخت حقوق و مزایای پرسنل این شرکت است.
نکته جالب توجهی که نباید فراموش شود این است که در روز واگذاری شرکت ،بسیاری
از کارکنان شرکت شش ماه حقوق معوقه داشتند ولی ظاهرا ً برای هیات واگذاری این
مساله اهمیت زیادی نداشته و تنها خالص شدن دولت از شرکتهای زیان ده مالک
تصمیم گیریهای این چنینی بوده است .این شرکت که در زمان تصدی شرکت
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مادرتخصصی سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران در شرایط بسیاری بدی به سر
میبرد و روز به روز وضعیت بغرنجتر میشد .به عنوان نمونه در سال  ۲۳این شرکت
حدود  ۹١١هزار تن شکر تولید میکرده اما در سالهای اخیر به حدود  ۹١هزار تن در
سال رسیده بود .که بنا به گفته خریداران شرکت ،این میزان فروش قبل از واگذاری پیش
خور شده بود .
امروز که عمر اعتراضات کارگران شرکت کشت و صنعت هفت تپه بعد از سالها
ایستادگی و مقاومت یکایک کارگران هفت تپه به خلع ید خاندان اسدبیگی منتهی شد،
بازروند این مبارزه ،روزانه درجریان است .اثری از تغییر واقعی نمایان نیست.
اخاللگریهای بیشماری را شاهدیم .وضعیت کارفرمایان این شرکت در هاله ای از ابهام
وارسی کریدورهای دادگاه ودادرسی قراردارد ،رفع مشکالت شرکت عظیم صنعت
نیشکر هفت تپه که در اصل جزو انوال عمومی است و کل نیروی انسانی آن منطقه را
پوشش می دهد و راه دیگری به جز ادامه مبارزه تا تغییراساسی بطور جدی صورت
گیرد ،وجود ندارد.
منابع :
( ( - )۱ویکی پدیا دانشنامه آزاد  ،شرکت کشت و صنعت نیشکر هفتتپه )
https://fa.wikipedia.org/wiki

( ( -)٢وبسایت ساتین ،مالک شرکت نیشکر هفت تپه کیست؟ تاریخچه و نحوه واگذاری  ۵۲ ،آبان ) ۱۹۰۱
HTTPS://SATEN.IR/169038
( - )۹ماخذ پیشین
HTTPS://SATEN.IR/169038
( ( - )۴وبسایت الف  ...،داستان غم انگیز تولید و خصوصی سازی  ۵۲ ،آبان )۱۹۰۱
https://www.alef.ir/news/3970827209.html

( ( -)۲وبسایت رهاورد  ،روایت تلخ یک واگذاری در شکرستان هفتتپه /ایراد بزرگ خصوصیسازی در شمارش
پول خریدار)۹۹۱۲/١۱/٢۱ ،
/https://rahavard365.com/feed/items/71347
( ( - )۱وبسایت بورس نیوز،بازخوانی پرونده دیگری از خصوصی سازی  ۹۹ ،....اسفند )۹۹۱۱
https://www.boursenews.ir/fa/news/236584
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