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 :سندیکای کارگران هفت تپهسخن 

مبارزات پیگیر طبقۀ کارگر ایران است نبرد طبقاتی و تاریخ  ایران،صد سال اخیر در بخشی از تاریخ 

تجارب بسیار غنی و آموزنده است، هرچند به علت محدودیت امکانات، بسیاری از آنها  که سرشار از

 .ناگفته مانده و در جایی ثبت نشده و تنها اسناد بسیار محدودی از آنها در دست است

جهت ثبت در تاریخ و به شته و ذما را بر آن داشت که برای جبران آن کمبود در گ ،توجه به این نقصان

در زمینه بازشناسی کشت و صنعت نیشکر  -آنچه اسناد از جنبش کارگری نسل های آینده،  انتقال به

 .مبه نحو شایسته ای به ثبت برسانیو در سال های اخیر موجود است، جمع آوری  -هفت تپه 

امید است که ت می دهند، به دسسیر این مبارزات این اسناد عالوه بر این که تصویر جامعی از  

 برای نگارش فرازهایی از این مبارزاتباشد که  آیندگانبرای موشکافانه مرجع و منبعی بعنوان 

، می تواند الگویی باشد که فعالین سایر شروع این کار در مورد کارگران نیشکر هفت تپه .استقاده کنند

 .دست به کار شوند گری نیز برای تدوین اسناد مبارزات خودواحدهای کار

ضرورت بازنگری و مستند سازی فصل المشترکات تاریخ مبارزاتی سال های اخیر در دل اعتصاب 

خود را به  ۹۹۱۱بزرگ کارگری کشت و صنعت نیشکر هفت تپه ، در سال کرونایی سخت جان 

برای ثبت درحافظه تاریخی مبارزات را اختیار داشته ما به سهم خود آنچه را که در . نمایش گذاشت

 .عهده گرفته ایمت بازنگری به این مبارزه و درس آموزی از آن بر و ضرورطبقه ما، 

ه زهمه جانبه از آن طبقه کارگر اجتماعی است که روند این مبارمبارزه کارگران هفت تپه، نشانگر

باد و مه وخورشید وفلک درکارند ، تا چرخه دفاع از سرمایه داری حاکم  و ونی نشان داده که ابرتاکن

برصنعت نیشکرهفت تپه؛ برگرده کارگران سنگینی کند وکارگران نتوانند به حقوق واقعی خود دست 

 !یابند

هادها و ازیک سو، همه ن ؛نشان داده استهفته ها وروزها  ماهها،سالها، شده  ههای آفریدصحنه 

ه شهرشوش و نمایند -کشور سازمان بازرسی -دیوان محاسبات  -مجلس ۰۹مسئوالن از کمیسیون اصل 

که در کشاکش حوادث  -قوه قضائیه با بال زدن به استاندارخوزستان  دولت و -گان مجلس بخشا نمایند
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در آن هنگام،  -به محاکمه کشانده می شود سیاسی درون حاکمیت از پست خود معزول و بنوعی 

سوق دادن او به جلو، تمام قد پشت همه عناصر فساد و رانتخوار نیشکر هفت تپه یعنی  باهمگان 

بیگی ها ایستاده اند و سویه دیگر این ماجرا، خود کارگران اند که تمام قد ایستاده اند وداد اسدخاندان 

 . ن هفت تپه، صدای آنان هستند دراین نبرد متحدان وجانبداران مبارزات کارگرا. خود می خواهند

تالش ما براین است که صنعت بزرگ نیشکر هفت تپه می گذرد،کشت و یی آنچه در در انجام واگو

دراین بازنگری از پایه مستند سازی مجموعه فعل و انفعاالت این صنعت بزرگ حرکت کنیم و 

د اسناخواننده این  داوری در مورد نکات قوت و ضعف این جنبش و خیزش کارگری  را بر خود

ً حاصل تولیدات فکری و عملی  خود کارگران هفت تپه است و لذا اسنادی  نگاشته شده  که تماما

 . وا گذاریم معتبرند، 

، بازنگری به متن مبارزه واقعا جاری به سطوح اولیه کارتالش ما براین خواهد بود که دراین 

و به تدریج به  تنظیم شده فصل چندفعالً این مجموعه در .بپردازیم  اطالعات مربوط به این صنعت 

می پردازیم و در پایان کار، مجموعۀ آنها را در یک یا دو جلد کتاب  ،انتشار هر فصل که آماده شد

 .منتشر خواهیم کرد

از خود و یارانی به عمل آوردیم که این مجموعه تا حد امکان کامل باشد، با وجود تمام تالشی که  

تقاضا داریم چنانچه اسناد دیگری که حاصل ی، دست اندر کاران مسائل کارگری تمامی فعالین کارگر

، به آدرس سندیکا در اختیار ما بگذارند تا به سهم خود در غنی کردن کارگران هفت تپه باشدکار خود 

پیشاپیش از هر نوع همکاری در این زمینه  .و تکمیل این مجموعه برای ثبت در تاریخ سهیم شوند

 . سپاسگزاریم

 سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه

syndica.hafttape@gmail.com 

  ۰۰۹۹اردیبهشت 

 

 

 

 

mailto:syndica.hafttape@gmail.com
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 پروژه شناخت نیشکر هفت تپه و مبارزات کارگرانش

ضرورت بازنگری و مستند سازی فصل المشترکات تاریخ مبارزاتی سال های اخیر در دل اعتصاب بزرگ 

برای . خود را به نمایش گذاشت  ۹۹۱۱در سال کرونایی سخت جان کارگری کشت و صنعت نیشکر هفت تپه ، 

ثبت درحافظه تاریخی مبارزات طبقه ما، ازالزامات و ضروریات بازنگری به این مبارزه و درس آموزی از آن بر 

 . استدوش ما فعاالن عرصه مبارزه کارگری 

است که روند این مباره تاکنونی نشان داده  همه جانبه از آن طبقه کارگر اجتماعیمبارزه کارگران هفت تپه، نشانگر 

که ابر، 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

ازیک سو، همه نهادها و مسئوالن از  ؛داده است نشانماهها،هفته ها وروزها سالها، صحنه های آفرید شده 

 -گان مجلس ه شهرشوش و بخشا نمایندنمایند -کشور سازمان بازرسی -دیوان محاسبات  -مجلس ۰۹کمیسیون اصل 

، تمام قد پشت همه عناصر فساد و سوق دادن او به جلوقوه قضائیه با بال زدن به استاندارخوزستان و  دولت و

بیگی ها ایستاده اند و سویه دیگر این ماجرا، خود کارگران اند که تمام قد اسدرانتخوار نیشکر هفت تپه یعنی خاندان 

 . دراین نبرد متحدان وجانبداران مبارزات کارگران هفت تپه، صدای آنان هستند . ایستاده اند وداد خود می خواهند

دولت، )، نشان داد که سه قوه سیاست گذار " هیات داوری" وسرانجام دخالتگری  ۹۹۱۱فته دی ماهروزهای اول ه

همان پاشنه بچرخد و هیچ گرهی از مشکالت کارگران همه دست اندرکارند تا این چرخه بر(مجلس و قوه قضایی 

 ! نشودباز

تالش ما براین است که دراین بازنگری از پایه  آنچه در صنعت بزرگ نیشکر هفت تپه می گذرد، تدویندر انجام 

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 سند نگاشته شده وا گذاریم 

، بازنگری به متن مبارزه واقعا جاری به سطوح اولیه اطالعات کارتالش ما براین خواهد بود که دراین 

 : مربوط به این صنعت یعنی 

 فصل اول 

 : اطالعات عمومی

  تاریخچه تأسیس، محل، موقعیت جغرافیایی، مساحت، شرح بخش های مختلف این مجتمع، محصوالت

 اب تاریخچه توجه به این صنعت روایت های چند گانه ای است که از جمله می توان در ب

 ۰۳۳۹احمدعلی احمدی یکی از کارگزاران دهه آقای خاطرات به روایت نوشته شده  -۰

 اشاره داشت،ایران است

 . روایت دوم نیز از آن ابوالحسن ابتهاج می باشد  -۲ 

م نمود که هر دو روایت یتالش خواه، با این همه برای پرهیز از هرنوع داوری شتابزده

 . را درباب تاسیس این صنعت بزرگ در دوره نظام پیشین عینا نقل نمایم 
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جرای توجه به طرح عمرانی جنوب کشور و ازجمله طرح در شرح ما: احمدی  

 :  نیشکرهفت تپه می نویسد

خواست من برای قبول مسوولیت معاونت فنی  به همین جهت عبدالرضا انصاری می ... » 

امور طرح آبیاری آزمایشی دز، طرح نیشکر هفت  این سمت کلیه  با .( آماده باشم  سازمان

بینی بارندگی،  گیری و پیش اندازه آب، خاک، گیاه، تپه و طرح بررسی منابع، شامل

 .نوسانات آب رودخانه، آب خیزداری و غیره، تحت نظارت من قرار گرفت

 طرح عمران خوزستان

اصل . ریخته شده بود (TVA) طرح عمران خوزستان براساس طرح سازمان دره تنسی

وان، اراضی وسیع، هوای ای مانند خوزستان که دارای آب فرا این بود که در منطقه فکر 

آفتابی و نیروی انسانی کافی است، عناصر موثر بروضع اقتصادی مردم را در ارتباط با 

آموزش درست، تشکیالت   ریزی مناسب، گذاری کافی، برنامه هم به کارگرفت و با سرمایه

طرح مصوب . منظم و جدیت و پشتکار وضع مردم را به نحو چشمگیری بهبود بخشید

هزار  ۰۲۹ایجاد سدی بر روی رودخانه دز برای تولید  رنامه عبارت بود از سازمان ب

ایجاد و کشت  هزار هکتار اراضی زیر سد،  ۰۲۰کیلووات برق، به زیرکشت درآوردن 

 .مزارع نیشکر و احداث کارخانه تولید شکر از نیشکر

عمران و این طرح با شرکت  های  ریزی و اجرای همه بخش در ابتدا، مسوولیت برنامه

این شرکت، مطابق   .منابع نیویورک به مدیریت دیوید لیلیانتال و گوردون کالپ بود

های تولیدی را در چارچوب قراردادی که با سازمان برنامه  معمول، هریک از بخش

زمانی که من به سازمان آب و . المللی دیگر مقاطعه داده بود های بین داشت، به شرکت

در حال ساخته شدن بود، ساختمان طرح آبیاری آزمایشی دز  برق خوزستان رفتم سد دز

سازمان، با توجه به . شروع شده بود و طرح نیشکر هفت تپه در دست اجرا بود

شرکت عمران و منابع . کرد ها دخالت مستقیم نمی قراردادهای موجود، در اجرای طرح

نام رالف   ی بهآمریکای  کلیه کارهای اجرایی طرح نیشکر هفت تپه را به یک شرکت

و از طریق رالف پارسونز به شرکت دیگری به  (Ralph Parsons) آنجلس پارسونز لس

ای به نام دکتر ویلیام  واگذار و کارشناس استرالیایی (C. Brewer)نام بروئر

استخدام کرده بود که از سوی آنها طرح اجرایی نیشکر هفت تپه  (H.William Kerr)کر

 ( 1)« ...را نظارت کند

 : در ادامه ورود به طرح نیشکر هفت تپه همو می نویسد 

 طرح نیشکر هفت تپه
در نزدیکي اهواز شروع شد، ولي چون  ۰۳۹۰برنامه احیاء کشت نیشکر درخوزستان درحوالي سال 

اراضي اي که درآن نیشکر کشت شده بود قلیائي بود و شست و شو نشده بود، نتیجه مطلوب حاصل 

به این نتیجه رسید که اراضي خوزستان  (FAO)سازمان خواروبار جهاني ۹۳۳۲درسال . نگردید

مقارن . براي کشت نیشکر مناسب نیست و صرف هزینه براي کشت نیشکر دراین اراضي بیهوده است

هکتار و  ۲۰۹۹همان ایام، شرکت ژاپني اي پیشنهاد کرد که مزرعه نیشکر بصورت نمونه به وسعت 

تن ني در روز احداث کند و اگر طرح نمونه موفق شد، کشت نیشکر آسیابي براي خردکردن هزار 
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هزار تن شکر درسال ساخته  ۰۲۲هزار هکتار گسترش داده شود و کارخانه اي با ظرفیت تهیه   ۶۶در

 .شود
سازمان خوارو بار جهاني و  ۹۳۳۲سازمان برنامه از شرکت عمران و منابع خواست که گزارش سال 

پس از مطالعه  ۰۳۳۱شرکت عمران و منابع در سال . گزارش شرکت ژاپني را مطالعه کند و نظر بدهد

، که از کارشناسان (Carlos Chardone) گزارش نامبرده و اظهار نظر دکتر کارلوس شاردون

زستان، نزدیک شوش، مشهور نیشکر درجهان بود، اعالم کرد که کشت نیشکر در اراضي شمال خو

امکان پذیر است، و پس ازمدتي مطالعه روي زمین هاي مناسب براي تولید نیشکر زمیني به وسعت ده 

. هزار هکتار درجنوب شرقي شوش، زیرطرح آبیاري دز بین رودخانه هاي کرخه و دز، انتخاب کرد

حیدري، و یک نفر از ایل سازمان برنامه این اراضي را از مالکینش، نظام السلطنه مافي، شیخ خلف 

اجراي طرح نیشکر درخوزستان از طرف شرکت عمران ومنابع به شرکت رالف . سگوند، خرید

، که مرکز آن (Brewer)لس انجلس با مشارکت شرکت بروئر (Ralph Parsons) پارسونز

درهاوائي بود و مزارع بزرگ نیشکر و کارخانه قند دراختیار داشت، واگذارگردید ودرسال 

هزارهکتار ۰طرح اولیه نیشکر شامل کشت نیشکر در. شرکت بروئرمستقیما مجري طرح شد۹۹۰۲

تن نیشکر درروز وتولید سي هزار تن شکرتصفیه شده درسال ۹۲۲۲وساختن کارخانه جهت خردکردن

براي تعیین گونه هاي مناسب نیشکر، بیش از یک صد گونه قلمه نیشکر ازکشورهاي پاکستان، . بود

. فریقاي جنوبي و امریکا مورد آزمایش قرارگرفت وچندگونه مناسب انتخاب و ازدیاد شدهندوستان، ا

تن شکر مرغوب از  ۹۰ ,۲۲۲براي اولین بار،  ۹۹۰۲سال، درسال  ۰۲۲بدین ترتیب پس از 

ولي، براثر پائین بودن محصول درهکتار، میزان پیش بیني اولیه که تولید . نیشکرخوزستان بدست آمد

هکتار رسید، اّما با  ۲۲۲,۰سطح زیر کشت به بیش از ۹۹۰۹درسال . کر بود بدست نیامدتن ش۹۱, ۲۲۲

علل آن را مي توان بشرح زیرخالصه . وجود افزایش شکرکارائي تولید به میزان پیش بیني شده نرسید

 .نمود

 
 .کارشناسان خارجي تجربه کافي براي کشت آبي درشرائط خوزستان نداشتند-۹

 
 .زمین براي پائین آوردن میزان نمک خاک به گونه صحیح انجام نگرفته بودشیوه شست وشوي  -۰

 
درباره گونه هاي زود رس نیشکر مقاوم به سرما و داراي بازدهي باال بررسي کامل انجام نگرفته  -۹

 .بود

 
درمدتي که شرکت هاي پارسونز و بروئر مجري طرح بودند، همان طور که قبال گفته شد، سازمان 

ه تحصیل کرده هاي جوان ایراني از دانشگاه هاي داخلي وخارجي به استخدام طرح مي کوشید ک

نیشکر درآیند تا بدین طریق هم به تدریج کادري براي طرح تهیه شود و هم سازمان بتواند ایرانیان 

از آنجا که پیش بیني هاي شرکت بروئر درباره میزان . جوان را جایگزین کارشناسان خارجي کند

شکردرهکتارچندبار اشتباه از آب درآمد، و ضمنا برنامه جدي براي تربیت کادر فني ایراني برداشت نی

از طرف شرکت بروئر بعمل نیامده بود، سازمان به شرکت عمران و منابع اطالع داد که به هیچ وجه 

 .از طرز کار شرکت بروئر راضي نیست

 
، یکي ازکارشناسان بنام نیشکر (Kobe Shoji)ما،دراثرمطالعاتي که باهمکاري دکترکوبي شوجي

که در استخدام شرکت بروئر بود، انجام داده بودیم مي دانستیم که امکان افزایش تولید محصول درهر 

اّما رئیس طرح نیشکر دست آوردهاي رئیس قسمت پژوهش هاي طرح، یعني کوبي . هکتار وجود دارد
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با توجه به مراتب فوق به شرکت  .، راکه کارمندش بود درنظر نمي گرفت(Kobe Shoji) شوجي

 .عمران و منابع اطالع داده شد که به قرارداد شرکت بروئر خاتمه داده شود
شرکت عمران و منابع با خلع ید شرکت بروئر موافق نبود، لذا اقدامي جدّي براي پیدا نمودن شرکت 

تحقیق و اعالن در روزنامه به ناچار سازمان رأسا با . دیگري که بتواند این کار را انجام دهد نکرد

هاي بین المللي با چند شرکت خارجي تماس گرفت و از یکي از آن ها دعوت کرد که براي بازدید از 

بدین ترتیب شرکتي هلندي که تجربه زیادي در کشت . طرح نیشکر و ارائه پیشنهاد به ایران بیاید

طالعه پیشنهادي براي انجام کار به این شرکت پس از مدتي م. نیشکر در افریقا داشت به ایران آمد

سازمان نتیجه مطالعات شرکت هلندي را به شرکت عمران و منابع اطالع داد که مراتب . سازمان داد

 .را به اطالع شرکت بروئر که در انتظار نتیجه مذاکرات سازمان با شرکت هلندي بود برساند

 
دست بدهد حاضر شد با سازمان در همه  شرکت بروئر که به هیچ وجه نمي خواست قرارداد خود را از

زمینه ها همکاري کند، و از سازمان درخواست کرد که مدتي به او وقت داده شود که پیشنهاد خود را 

سازمان با این پیشنهاد موافقت کرد، چون، اگرچه پیشنهاد شرکت هلندي از نظر هزینه در . ارائه کند

از سوي دیگر، . نکاتي درآن مورد پسند سازمان نبود درصد از شرکت بروئر کمتر بود، اّما۹۲حدود 

جابجا کردن کارمندان خارجي و فسخ قراردادشان مستلزم هزینه هاي اضافي بود که بیش از مبلغ 

 .صرفه جوئي هائي بود که در پیشنهاد هلندي ها منظور شده بود

 
 Hawaiian Agronomics) پس ازمدتي شرکت بروئر توسط شرکت تابعه اش

International)  پیشنهاد بسیار مناسبي براي ادامه برنامه طرح نیشکر هفت تپه داد و قبول نمود

با درنظرگرفتن این که کارشناسان شرکت بروئر . با هزینه کمتر از شرکت هلندي کار را انجام دهد

پس از چند سال کار درخوزستان تجربه زیادي در کشت و داشت و برداشت نیشکر پیدا کرده و به 

رائط کار آشنا بودند، و از طرفي پیشنهادشان از نظر برنامه ریزي بهتر از پیشنهاد شرکت هلندي ش

بود، پس از جرح و تعدیل و گنجانیدن ماده اي به این عنوان که اگر بهردلیلي، حتي بلیه آسماني، میزان 

 ۲۲۲,۰۲۲تن کمترشود هیچ گونه وجهي بابت حق الزحمه که۹۰, ۲۲۲از ۹۹۰۹محصول شکردر سال 

 Walton)دالر درسال بود پرداخت نخواهد شد، متن قرارداد را براي اطالع نزد والتن سیمور، 

Seymour) سیمور وقتي . که معاون صنعتي شرکت عمران و منابع نیویورک بود، فرستادیم

این  (Hawaiian Agronomics International) متوجه ماده فوق شد گفت اگر شرکت

شرکت مذکور با ماده فوق و اصالحیه  (They are nuts).کند، دیوانه استقرارداد را امضاء 

هائي که سازمان بعمل آورده بود موافقت کرد و کار خود را شروع نموده و برنامه اي براي 

شستوشوي اراضي، نصب زه کش هاي تنبوشه اي در مزارع، و بکار بردن گونه هاي بهتر نیشکر 

 .س قرارداد و برنامه تنظیمي بنحو احسن انجام گرفتکارهاي الزم براسا. تنظیم کرد

 
در اینجا الزم مي دانم از زحماتي که همکارم آقاي کورس رجالي در تهیه قرارداد و شرکت در 

 .مذاکرات با مقامات شرکت هاوائین اگرنومیکس کشید یاد کنم

 
متاسفانه . تولید شودشکر ( تن۲۲۲,۰۲)هزار تن  بیست ۹۹۰۹/ ۹۱۶۰ابتدا پیش بیني مي شد که در سال

در زمستان آن سال یخ بندان بي سابقه اي درخوزستان شد و قسمت زیادي از مزارع نیشکر یخ زدند و 

 Hawaiian درنتیجه، طرح متضرر شد و شرکت. تن شکر تجاوز نکرد۲۲۲،۹۱محصول آن سال
Agronomics گنجانیده شده  نیز، با وجود این که تقصیري نداشت، براثر ماده اي که در قرارداد

اّما عملیات کشت و داشت و برداشت . هزار دالر حق الزحمه خود را بگیرد۰۲۲بود نتوانست

براثر مساعي کارکنان داخلي و خارجي و باال رفتن ۹۱۶۱/۹۹۰۰درسال . نیشکرروز بروز بهتر شد

که مي توان از چون معلوم شد . تن شکر درسال تولید شد ۲۲۲,۹۲کارآئي تولید، نیشکر کافي براي تهیه 
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تن شکر درسال تهیه کرد، ظرفیت  ۱۲ ,۲۲۲هکتار نیشکر الزم را براي تولید  ۱, ۲۲۲همان سطح 

پس از مدت کوتاهي طرح نیشکر به ده هزار هکتار توسعه داده . تولید کارخانه شکر را افزایش دادیم

م است گفته شود که دراین جا الز. تن شکر درسال افزایش یافت۹۲۲, ۲۲۲شد و ظرفیت کارخانه به 

تن در هکتار رسید و این بزرگترین بازده تولید ۹۹۲بازده مزارع نیشکر درسال بطور متوسط به 

 .ماهه در دنیا بود۹۹نیشکر آبي در یک دوران رشد 

 
وقتي شرکت پارسونز، عهده دار اجراي طرح بود، تعداد کارمندان ایراني طرح که تحصیالت 

. این سه نفر هم نقش مهمي در اداره امور نداشتند. جاوز نمي کرددانشگاهي داشتند از سه نفر ت

با . درآن موقع حتي راننده تراکتور خارجي بود. کارشناسان خارجي مسئول کلیه مشاغل عمده بودند

این که شرکت عمران و منابع از شرکت پارسونز خواسته بود که کارشناسان ایراني را تربیت کند، 

انه این که درحال سازندگي است به درخواست شرکت عمران و منابع چندان شرکت دراین مورد به به

، که از شرکت Hawaiian Agronomics درموقع تجدید قرارداد با شرکت. وقعي نگذاشته بود

هاي تابعه شرکت بروئر بود، موادي گنجانیده شد که شرکت مذکور را موظف مي کرد که کارمندان 

بدین ترتیب از همان ابتداي اجراي . امور مختلف طرح تربیت کند ایراني را براي عهده دار شدن

قرارداد تعدادي ازتحصیل کرده هاي ایراني دررشته هاي کشاورزي، مهندسي مکانیک، برق، 

. حسابداري و امور اداري، که به زبان انگلیسي نیزمسلط بودند، به طرح نیشکر هفت تپه معرفیشدند

 Hawaiian رئیس طرح نیشکر و نماینده شرکت،  (James Beaty) ازجیمز بي تی
Agronomics خواسته شد که ترتیبي دهد که براي هر کاري که یک کارشناس خارجي عهده دار ،

ضمنا کارکنان طرح را براي . است، یک ایراني به عنوان معاون درحال آموزش به کار گمارده شود

کا و استرالیا اعزام داشتیم و همچنین از تربیت در رشته هاي مختلف به هاوائي و دیگر نقاط آمری

مدیران با تجربه خارجي و داخلي دعوت کردیم که براي کارکنان طرح کالس هاي فشرده مدیریت 

ایرانیان در رشته هاي کشت و داشت و برداشت نیشکر،  ۹۱۶۱/۹۹۰۰بدین ترتیب تا سال . تنظیم کنند

تولید و تصفیه شکر، تعمیر ماشین آالت، رانندگي تراکتور و ماشین هاي سنگین تربیت گردیدند، و 

 .اداره طرح نیشکربدست ایرانیان افتاد

 
براثر باید گفته شود موفقیتي که براي اداره طرح نیشکر توسط کارشناسان ایراني نصیب سازمان شد 

کوشش و پشتکار کلیه کارکنان ایراني طرح بود که مي کوشیدند به جزئیات کار آشنا شوند تاخودشان 

دراین زمینه باید بطور اخص از نادر حکیمي و علي اصغر . بتوانند روزي رأساً کار را بدست گیرند

بدو خدمت در طرح این دو در ایجاد کار گروهي سهم بسزائي داشتند و توانستند از . شرکت نام برد

نیشکر به مراحل مختلف صنعت قند سازي و کشت و داشت و برداشت نیشکر آشنا شوند و از جزئیات 

مهندس نادر حکیمي از طرف سازمان بعنوان معاون . امور اجرائي طرح سازمان را آگاه سازند

در حال  کارخانه قندسازي درحال کارآموزي و مهندس شرکت بعنوان معاون قسمت مزارع نیشکر

کارآموزي به طرح نیشکر معرفي شدند و توانستند درمدت بسیار کوتاهي با لیاقتي که داشتند ازطرف 

مجریان خارجي طرح به مراحل مختلف مدیریت ترقي داده شوند و سر انجام از طرف سازمان به 

 .ترتیب به عنوان رئیس و معاون طرح نیشکر تعیین شوند

 
رئیس  .Wayne Richardson, Jr وین ریچاردسن جونیور دراین جا همچنین الزم است از

 .شرکت هاوائین اگرونومیکس، که با نهایت صداقت در پیشبرد هدف سازمان همکاري نمود، یاد کرد

 فرآورده هاي فرعي طرح نیشکر
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، یا تفاله نیشکر، از فرآورده هاي  (bagasse) ،یا شیره قند، و با گاس(Molasses) ُمالس

دراین شیره . مالس شیره اي است که پس از گرفتن قند نیشکر یاقي مي ماند. ر هستندفرعي کشت نیشک

 .هنوز میزان زیادي قند موجود است که استخراج آن اقتصادي نیست
از آنجا که ویژگي . به کار میرود(Rum) در درست کردن رام. اما مالس موارد استفاده دیگر دارد

مالس . را با غذاهاي دیگر انساني و دامي مخلوط مي کنندهاي غذائي قابل مالحظه اي دارد، آن 

 .همچنین براي معطر کردن تنباکو و نیز صنایع آرایشي مورد استفاده قرار مي گیرد

 
درطرح نیشکر هفت تپه کارشناسان خارجي دائما درنگهداري و انبار کردن ُمالس مشکل داشتند و 

الس آن را در روي جاده هاي خاکي مي پاشیدند که بجاي فروش م. ترتیبي براي فروش آن نداده بودند

البته تا وقتي که مالس بفروش نرفته بود، این عمل مفیدي بود، و از این . از گردو خاک جلوگیري شود

که آن را در رودخانه بریزند و آب رودخانه را آلوده کنند، بهتر بود، ولي از نظر اقتصادي کار 

نه ودکاسازي در خرمشهر مقداري از مالس را به عنوان نمونه پس از مدتي یک کارخا. صحیحي نبود

به خرمشهر برد و مورد آزمایش قرار داد و سپس پیشنهادي براي خرید چند تن از آن به قیمت هرتن 

درنتیجه، درخالل این امر، . دالر تحویل خرمشهر به سازمان ارائه داد که این مبلغي ناچیز بود 6

برنده مزایده براي هرتن مالس تحویل کشتي . بین المللي و داخلي گذاشت سازمان مالس را به مزایده

دالر قیمت داده بود، که، پس از هزینه هاي تحویل، مقدار قابل مالحظه اي براي ۰۰در بندر شاپور 

بدین ترتیب هرسال بجاي ریختن مالس روي جاده هاي هفت تپه، مالس به . سازمان استفاده داشت

 .لي عرضه مي شدبازارهاي بین المل

 باگاس
از . پس از خرد کردن نیشکر و گرفتن عصاره آن، تفاله اي باقي مي ماند که باگاس نامیده مي شود

از خود باگاس مي توان با مخلوط کردن آن با مالس و . الیاف باگاس براي ساختن کاغذ استفاده مي شود

 .مواد شیمیائي غذاي دام تولید نمود

 
براي تولید کاغذ از باگاس بانک توسعه صنعتي و معدني ایران مطالعات زیادي انجام داده بود و کمک 

پس از مذاکرات . نموده بود شرکتي براي تولید کاغذ به نام شرکت سهامي کاغذ پارس تشکیل گردد

س براساس قیمت باگا. درباره تعیین قیمت باگاس قراردادي با شرکت سهامي کاغذ پارس منعقد گردید

قیمت سوخت تعیین شد، چون تا قبل از احداث صنعت کاغذ سازي از باگاس به عنوان سوخت کارخانه 

بدین ترتیب در جوار طرح نیشکر طرح صنعتي دیگري براي تولید کاغذ بنام شرکت . استفاده مي شد

 .هزار تن کاغذ سفید تولید مي کرد۹۲کاغذ پارس احداث شد که ساالنه 

 مسائل طرح

بود که براي رشد نیشکر مناسب ۰خاک در هفت تپه درحدود  pH متوسط -باال بودن نمک خاک  - ۹

به همین جهت میزان محصول کاهش . نایاب میشود pH نیست و مقداري از مواد غذائي خاک در این

براي رفع این مشکل طرح نیشکر ناچار بود چند روزي با آب زیاد زمین را شست و شو دهد و . مییابد

 .راي مزارع زه کش تنبوشه اي زیر خاک نصب نماید که امالح زمین بدین طریق کشیده شودب

 

در هفت تپه به تصور این که برداشت نیشکر با ماشین دروکن میسر است دو -برداشت نیشکر -۰

ولي پس از مدتي معلوم شد چون نیشکر . دروکن عظیم از طرف شرکت بروئر خریداري گردیده بود

سانتي متر از ساقه ۰۲درشیار کاشته مي شود وجود پشته باعث مي شود ماشین دروکن نیشکر درحدود 

پس از . سانتي متر است ۰۲درحالي که میزان زیادي شکر نیشکر در همین . مین باقي بگذاردرا در ز

شیخ خلف حیدري، که قسمتي از . مالحظه این مشکل قرار شد براي درو از کارگر استفاده شود
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اراضي طرح نیشکر از او خریداري شده بود و روي کارگران کشاورزي محل نفوذ داشت، پیشنهاد 

. بدین ترتیب باوي قراردادي منعقد شد. گران دروکن را او در اختیار طرح خواهد گذاشتداد که کار

در اینجا الزم است یاد شود که درآن زمان هنوز قانون اصالحات ارضي به مرحله اجرا در نیامده بود 

و کارگراني که در جوار طرح موجود بودند اکثرا در زمین هاي شیخ خلف کار مي کردند و بهمین 

 .هت شیخ خلف به شرکت بروئر پیشنهاد تهیه کارگر را داده بودج

 
درابتدا چون کارگران از درو نیشکر اطالعي نداشتند بصورت ابتدائي نیشکر را درومي کردند و 

. حداکثر بازده یک کارگر یک تن نیشکر در روز بود که از حد نصاب درو بین المللي پائین تر بود

ماه بود و درنتیجه مي بایستي نیشکر را در مدت ۹۹د نیشکردرخوزستان مضافا، از آنجا که دوران رش

محدودي درو کرد تا براثر گرماي هوا شیره نیشکر ترش نشود، بازدهي کارگران طرح به هیچ وجه با 

به ناچار، براي آموزش کارگران به طرز صحیح درو . محدودیت زمان برداشت سازگاري نداشت

کر استرالیائي راکه خود یک مزرعه کوچک نیشکر داشت براي مدت کردن نیشکر، یک کشاورز نیش

او روزي . این کشاورز استرالیائي قدي داشت در حدود دومتر با اندامي ورزیده. دوماه استخدام کردیم

سه بار گوشت با سیب زمیني و سبزي هاي مختلف مي خورد و میزان کالري که در یک روز مصرف 

ود که یک کارگر دروکن نیشکر خوزستاني در مدت یک هفته مصرف مي کرد شاید معادل کالري ب

تن نیشکر درو مي کرد و این کار را بقدري آهسته و منظم  ۹۲الي  ۰۱او به تنهائي در روز . مي کرد

داس جدید سبک تر . اولین کاري که او کرد داس نیشکربري را تغییر داد. انجام مي داد که تماشائي بود

کارگران دروکن نیشکر، پس از مدت . بلي بود و بُریدن نیشکر با آن آسانتر بودو کوچکتر از داس ق

تن نیشکر در روز درو مي  ۱کوتاهي که طرز درو کردن صحیح نیشکر را آموختند، بطور متوسط 

بدین . تن نیشکر درو مي کردند۹۰کردند و بعضي از آنان که مهارت بیشتري پیدا کرده بودند تا روزي 

مشکل دیگري که پیدا شد این بود که باوجود این که درموقع . از مشکل درو برطرف شد ترتیب قسمتي

عقد قرارداد با شیخ خلف جهت تهیه کارگر دروکن نیشکر به او گفته شده بود که باید مزد کارگران را 

ي وقت. منظماً پرداخت کند، معهذا کارگران شکایت میکردند که شیخ خلف مزد ما را پرداخت نمي کند

درباره این مشکل با شیخ خلف صحبت شد او به کارگران گفت داس هاي خود را تحویل بدهید و مزد 

درموقع تحویل داس ها عده اي که ازطرف شیخ خلف مأمور تحویل گرفتن . خود را دریافت دارید

عداد بودند پس از این که داس ها را از کارگران دروکن تحویل گرفتند با داس به کارگران حمله و ت

پس از این واقعه ماموران ژاندارمري تعدادي از فرزندان شیخ خلف . زیادي از آن ها را زخمي کردند

را که دراین کار دست داشتند و کسان دیگري را که کارگران را زخمي کرده بودند بازداشت کردند و 

در زمان درو از آن پس کارگران دروکن بطور موقت و روزمزد . قرارداد با شیخ خلف لغو گردید

 .نیشکر به استخدام مستقیم طرح درآمدند

 

یکي دیگر از مشکالت طرح ضرري بود که گراز به طرح  -گراز و خسارت به مزارع نیشکر -۹

مزارع نیشکر محصور نبودند و در نتیجه گراز به آساني وارد مزرعه مي گردید و از . نیشکر میزد

براي رفع این مشکل با . ي متوجه طرح مي شدبدین ترتیب خسارت زیاد. نیشکر تغذیه مي کرد

کارگران و کارکنان طرح قرار گذاشته شد که هرکسي گرازي شکار کند و دم آن را تحویل دهد بابت 

با این روش اگرچه کارگران تعداد زیادي گراز را کشتند ولي . هر دم مبلغي به او پرداخت خواهد شد

نیشکر آماده برداشت آتش زده مي شدند تا برگ ني  نکته جالب این که مزارع. )چاره اساسي نشد

با آتش گرفتن مزرعه گرازها فرار مي کردندوبعضي از . سوزانیده شود و براي درو آماده گردد

کارگران دم گراز درحال فرار را با داس درو مي بریدند و پاداش را مي گرفتند بي آن که گرازي ُکشته 

العه اطراف طرح با سیم خاردار محصور گردید و میزان قابل به ناچار پس از مدتي مط.( شده باشد

 .توجهي از ضرر کاسته شد
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ساعت به نیشکر صدمه مي زند و  ۰۰حرارت منهاي یک درجه سانتیگراد ظرف  -سرمازدگي  -۰

الي منهاي چهاردرجه سانتیگراد  ۰عالپم آن بخوبي مشخص مي گردد و وقتي درجه برودت به منهاي 

 ۹۹۰۹درسال . مي رسد جوانه هاي نیشکر صدمه خواهند خورد و بازدهي نیشکر پائین خواهد آمد

براثر یخ بندان شدید و بي سابقه درجه برودت درمزارع نیشکر به مدت طوالني به منهاي هفت و نیم 

خوشبختانه با بررسي هاي . ر تن شکر شددرجه سانتیگراد رسید و باعث از بین رفتن تقریباً پنج هزا

متمادي که طي چند سال انجام گرفت کارشناسان تحقیقاتي طرح توانستند گونه هائي که به سرما 

مقاومت بیشتري دارند انتخاب کنند و روش هائي در کشت و داشت و برداشت اتخاذ کنند که از خطر 

 ( ۰) .سرمازدگي تا اندازه زیادي کاسته گردد

 : منابع 

 ، وبسایت دنیای اقتصاد ،داستان تاسیس نیشکر هفت تپه ، ( 1)

503787-eqtesad.com/fa/tiny/news-e-https://www.donya 

 وبسایت بنیاد مطالعات ایران ،احمد علی احمدی ؛ برنامه های عمده طرح عمران خوزستان ( 2)

iran.org/en/node/3068-https://fis 

====== 

آورشدیم که روایت دیگری از تاسیس مجتمع کشت و صنعت نیشکر در نوشتاراول یاد 

 !اینک خوانندگان عزیز را با آن روایت همراه می نماییم . هفت تپه موجود است 

 ابوالحسن ابتهاج

روند، من   ها آزادانه راه می در مملکتی که دزد» : در بیان خاطرات خویش می نویسد  

 (۱)« خوزستان است  انیاتهام من آباد. باید به زندان بروم

دنبال کرد؛ مبداء تاریخ در تقویم صنعتی ایران که هنوز به برگه  ۱۴۳۱سرنخ بسیاری از وقایع روز را باید از دهه 
تقویم که نه گاهشمار، بلکه دفتر خاطرات و . شصتم نرسیده، اما همچون یک دفتر هزارساله کهنه و فرسوده است

کردیم و  می چه فکر»کشد که  زند و آه می شرح آرزوهایی بر باد رفته؛ دفتری که جامعه ایرانی با اندوه آن را ورق می
 .«چه شد؟

 پرده اول، رویای آبادانی

ها آماده شد که یکی از آنها طرح  ، تعدادی از دیگر برنامه[۱۴۴۱سال ]یک سال بعد از امضای قرارداد لیلیان تال »
برای بررسی امکانات کشت نیشکر در آن منطقه لیلیان تال، یکی از مشهورترین . تپه در خوزستان بود نیشکر هفت

پس از انجام مطالعات اولیه این شخص به حدی تحت تاثیر . ن دنیا را که اهل پورتوریکو بود به ایران آوردمتخصصی
شناسی انجام  مطالعات مربوط به خاک… ای در دنیا استعداد خوزستان را دارد قرار گرفت که به من گفت کمتر نقطه

کر توسط متخصصین در نظر گرفته شد با این هزار هکتار زمین در نقاط معینی برای کشت نیش۱۱شد و باالخره 
مالحظه که اگر به فاصله چند ماه زمین در اختیار آنها گذاشته شود، اقدام به کشت نیشکر خواهد نمود و در تاریخ 
معینی محصول نیشکر به دست خواهد آمد و نیز در این فاصله آنها اقدام به تاسیس کارخانه قند نیشکر نیز خواهند 

 .«کرد

ابوالحسن  ای که اعتبار آن به طور انحصاری به نام برنامه. تپه جزیی از برنامه عمران خوزستان بود ر هفتنیشک
فصل شانزدهم . او از اول به خوزستان نظری ویژه داشت. ، نخستین رییس سازمان برنامه در ایران استابتهاج
 .او، کال به عمران خوزستان اختصاص دارد خاطرات کتاب

http://www.tejaratefarda.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-35/6778-%D9%BE%D8%B3-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%A8%D8%AA%D9%87%D8%A7%D8%AC
http://www.tejaratefarda.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-35/6778-%D9%BE%D8%B3-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%A8%D8%AA%D9%87%D8%A7%D8%AC
http://www.tejaratefarda.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-35/6778-%D9%BE%D8%B3-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%A8%D8%AA%D9%87%D8%A7%D8%AC
http://www.tejaratefarda.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-35/6778-%D9%BE%D8%B3-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%A8%D8%AA%D9%87%D8%A7%D8%AC
https://books.google.ca/books?id=kHPIAwAAQBAJ&pg=PT417&dq=%22%D9%87%D9%81%D8%AA+%D8%AA%D9%BE%D9%87%22+%D8%A7%D8%A8%D8%AA%D9%87%D8%A7%D8%AC&hl=en&sa=X&ved=0ahUKEwiF7ubRzOTeAhUHn1MKHf8YDFIQ6AEIKDAA#v=onepage&q=%22%D9%87%D9%81%D8%AA%20%D8%AA%D9%BE%D9%87%22%20%D8%A7%D8%A8%D8%AA%D9%87%D8%A7%D8%AC&f=false
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قدر سد  باید آن»، معتقد بود ۱۴۳۳ای در کار باشد، در مقام ریاست بانک ملی در سال  آنکه سازمان برنامه او پیش از
ها با  انگلیسی. «در خوزستان احداث شود تا از آخرین قطره آب خوزستان برای کشاورزی یا تولید برق استفاده شود

نتیجه ماند،  بی( بانک مرکزی آن زمان)ام رئیس بانک ملی ایده ابتهاج موافق نبودند، به همین دلیل مذاکرات او در مق
ها تالش کرد تجربه رویایی  ، این بار او با کمک آمریکایی۱۴۴۴اما بعد از بازگشت ابتهاج به سازمان برنامه در سال 

با لیلیان تال و شرکت آمریکایی عمران و منابع، قرارداد  ۱۴۴۱او در سال . پیاده کند دره تنسی را در خوزستان 
داری او در سازمان برنامه به وام و  امضا کرد و به زحمت بسیار موفق شد از بانک جهانی وام بگیرد، اما عمر زمام

ها  مهها و برنا طرح. او از کار برکنار و کمی بعد روانه زندان شد. ساختمان سد دز و عمران خوزستان کفاف نداد
آرزوی . متاسفانه با رفتن من از سازمان برنامه این کارها تعطیل شد»: خواست اجرا نشدند هرگز آن طور که او می
های ایران را به خود جلب کند و اگر  ها هکتار زمین مستعد بتواند بهترین کشاورزی با ده  من این بود که خوزستان

 «...آمد این آرزو به مرحله عمل در می شد، برنامه عمران خوزستان به درستی انجام می

آغاز به کار کرد، درست چند روزی پس از آنکه ابوالحسن ابتهاج در ایران  ۱۴۳۱تپه در آذر  کارخانه نیشکر هفت
 .است« خوزستان  آبادانی»اتهامش   او معتقد بود. زندانی شد

  

 پرده دوم، گذر زمان
. سال از عمر آن گذشته ۰۱۱سال که  ۰۱انگار نه . سالگی، بسیار پیرتر است از آنچه باید باشد ۰۱تپه در آستانه  هفت

سالی پرفراز و نشیب  سال، این کارخانه یک تولد باشکوه، یک کودکی پرتالطم، نوجوانی سخت، میان ۰۱در طول این 
 .و پیری و از کارافتادگی زودرس را از سر گذرانده است

، به ۱۴۱۱رکورد تولید این مجتمع در سال . آغاز به کار کرد ۱۴۳۱تپه از سال  نیشکر هفت مجتمع کشت و صنعت
های انقالب و جنگ،  وقفه طوالنی سال. هزار تن شکر رسیده بود، اما این وضع دوام چندانی نداشت ۱۱۱بیش از 

کارخانه، همه سبب شد تا  بالتکلیفی مالی طرح توسعه، هرج و مرج مدیریتی و دست آخر واگذاری پر حرف و حدیث
 .های زیادی را طی کند که دست آخر، شیب کلی آن منفی و نشانه پسرفت است سال بعد از انقالب، باال و پایین ۳۱

حجم تولید شکر به سطح  کرد، منتشر می ۳۴شرکت را در سال  اسناد واگذاری سازی وقتی سازمان خصوصی
به  ۳۰و  ۳۱های  تپه در سال ، آمار تولید کارخانه هفتآمار انجمن صنفی قند و شکر بر اساس. هزار تن رسیده بود۳۰

 .هزار تن رسیده بود ۰۱سطح 

 

های پارلمانی مجلس سنا و مجلس شورای ملی  به تصویب کمیسیون ۱۴۱۳تپه در اول دی  شرکت هفت اساسنامه
دولت مکلف شده بود بر اساس قانون گسترش مالکیت واحدهای تولیدی  »بر اساس ماده هشتم این اساسنامه . رسید

ون درصد آن را با حفظ مدیریت و با رعایت قان ۳۳سرمایه شرکت را ارزیابی و به سهام ده هزار ریالی منقسم و تا 
 .اما دولت شاه مجال اجرای این بند را پیدا نکرد. «به فروش برساند

تپه در جریان جنگ  هفت. ها به عقب انداخت ها را برای سال ها و برنامه و وقایع پس از آن خیلی از طرح ۱۱انقالب 
یشکر خوزستان در کارخانه اگرچه به دلیل جنگ وضعیت عادی نداشت، اما بحث توسعه صنایع ن. چند بار بمباران شد

 .بود« خودکفایی»این بار کلیدواژه توسعه، اصطالح انقالبی . دولت تازه کار جمهوری اسالمی ایران جریان داشت

تپه به سازمان گسترش و نوسازی زیر نظر وزارت صنایع سپرده شد، در حالی که  بعد از انقالب مدیریت هفت
 .نایع نیشکر در ایران بودگذاری برای توسعه ص وزارت کشاورزی مسئول سیاست

هزار تن  ۱۱۱۱هدف این شورا تامین نیاز . زیر نظر وزارت کشاورزی تشکیل شد« شورای شکر» ۱۴۰۳در سال 
به  ۰۱خروجی این شورا طرح توسعه کشت و صنعت نیشکر بود که در سال . شکر در سال به اسم خودکفایی بود

در  ۱۴۰۳نیز این طرح در سال  ۰۳در سال . ردیفی در نظر گرفته شد ۰۱در بودجه سال . تصویب دولت وقت رسید
یب وزارت به تصو« شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی آن» اساسنامه در همان سال. برنامه اول توسعه هم آمد

مبنای این طرح فعالیت هفت واحد . دوباره به جریان بیفتد ۱۱کشاورزی رسید تا طرح توسعه نیشکر از ابتدای دهه 
 .کشت و صنعت نیشکر بود

این طرح هم در  محیطی زیست های عالوه بر منابع مالی، خسارت. هزینه نبود این طرح بلندپروازانه، البته بی
، نماینده مردم اهواز در جاسم شدیدزاده التمیمی ها پیش  سال. خوزستان و هم در سراسر ایران قابل مالحظه بودند

 .طرح و عواقب آن داده بود مجلس ششم، هشدارهای جدی درباره این

 پرده سوم، ویرانی

 .تپه تا االن چند بحران بزرگ را از سر گذرانده است هفت

http://ipo.ir/uploads/hafttapeh.pdf
http://www.isfs.ir/amalkard1.htm
http://rc.majlis.ir/fa/law/show/97374
http://rc.majlis.ir/fa/law/show/97374
http://farabi.majles.ir/parvan/resource/72315/%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%B9%D9%85%D9%84%DA%A9%D8%B1%D8%AF-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87--%D9%86%DB%8C%D8%B4%DA%A9%D8%B1-%D9%88-%D8%B5%D9%86%D8%A7%DB%8C%D8%B9-%D8%AC%D8%A7%D9%86%D8%A8%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%DB%8C%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C/&from=search&&query1=%D9%86%DB%8C%D8%B4%DA%A9%D8%B1&query2=&query3=&field1=&field2=&field3=&logic1=0&logic2=0&type1=1&type2=1&type3=1&collectionPID=0&lang=&count=20&execute=true
http://rc.majlis.ir/fa/law/show/112963
http://www.bbc.com/persian/blog-viewpoints-46278579
https://iranwire.com/fa/features/26771
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اما آنچه . تپه را تهدید نکرده بودند گرفته تا انقالب و جنگ، هیچکدام حیات هفت ۱۱و  ۳۱های  از تغییرو تحوالت دهه
 ۱۱۴حجم تولید کارخانه بعد از رکورد . ک و سهمگین بودای مهل بر سر این کارخانه فرو آمد، ضربه ۴۳بعد از سال 

این رقم یک سوم تولید کارخانه در . رسید ۴۱هزار تن در سال  ۱۴، به ناگهان به ۴۴و  ۴۳های  هزار تنی تولید سال
 .های کشت و تولید را در خوزستان مختل کرده بود تپه عمال فعالیت بود، وقتی که بمباران هفت ۰۱سال 

 ۹۹۱۶تا  ۱۴۰۱تپه از سال  آمار تولید شکر در کارخانه نیشکر هفت

CE5g&feature=emb_logo-https://www.youtube.com/watch?time_continue=24&v=AyndZc 

 

 ایران شکر و قند هایکارخانه صنفی انجمن سایتهای موجود در  داده: منبع

تپه خراب  بر سر هفت ۴۳دهد که آوار ورشکستگی و رکود چگونه بعد از سال  نمودار باال به خوبی نشان می
وگوهای  تپه به گفت شود، چنانکه، بحث نیشکر هفت در همین ایام دیده می  و اعتصاب  های اعتراض نخستین نشانه .شد

 .هم کشیده شده بود ۴۴انتخاباتی سال 

 .دو دلیل عمده داشت ۴۱تپه در میانه دهه  سقوط هفت

 مافیای شکر -۱
های  درصد در سال۱۱درصد و بعد به ۱۱، اول به ۴۴درصد سال  ۱۱۱به ناگهان از  تعرفه واردات شکر از یکسو

 ۴۴تا  ۴۰های  های قند و شکر، طی سال مدیره انجمن صنفی کارخانه بهمن دانایی، دبیر هیأت گفته به. رسید ۴۰و  ۴۱
میلیون تن قند و شکر وارد کشور شد، در حالی که کل نیاز ساالنه  ۱زدیک به دنبال کاهش شدید تعرفه واردات ن

 .میلیون تن است ۳کشور چیزی در حدود 

هیچ  ۴۳تا  ۴۱های  مقایسه آمارهای مربوط به سال. معلوم نیست که چه دلیلی باعث کاهش تعرفه واردات شکر شد
از سوی دیگر هیچ . های تولیدی باعث چنین تصمیمی شده دهد که بتوان گفت تغییر شاخص ای نشان نمی تغییر عمده

های اقتصادی آن دوران اتفاق نیفتاده، تنها تغییر موجود، تغییر سیاسی و تعویض دولتی بود  نوسان مهمی در شاخص
 .دار اداره امور کشور شده بود زمام کاران مذهبی و بازاریان، که به نمایندگی از محافظه

 سازی بالی خصوصی -۲
هللا  در این روز آیت. سازی، روز ناخوشایندی است ، حتی برای تندروترین طرفداران خصوصی۴۳روز اول خرداد 

صادر « قانون اساسی ۴۴های کلی اصل  ابالغ سیاست»سازی را با عنوان  ای، رهبر ایران فرمان خصوصی خامنه
شتاب بخشیدن به رشد اقتصاد ملی، گسترش مالکیت در سطح عموم مردم به »به این خیال که این فرمان باعث . کرد

وری منابع مادی و انسانی و فناوری، افزایش  های اقتصادی و بهره نگاهمنظور تأمین عدالت اجتماعی، ارتقای کارایی ب
های خصوصی و تعاونی در اقتصاد ملی، کاستن از بار مالی و  رقابت پذیری در اقتصاد ملی، افزایش سهم بخش

و های اقتصادی، افزایش سطح عمومی اشتغال، تشویق اقشار مردم به پس انداز  مدیریتی دولت در تصدی فعالیت
سازی به جا ماند، چیزی جز خاکستر  شود، اما آنچه از آتش خصوصی« گذاری و بهبود درآمد خانوارها سرمایه

 .ویرانی نبود

، «۳۳اصل »و « سازی خصوصی»های  انگاری سبب شد تا واژه خیالی و سهل برنامگی، خوش معجونی از فساد، بی
ها و موسسات وابسته به  اریکه شیر نفت که در شرکتب نماد بسته شدن آب. به جای رونق، نماد ورشکستگی شود

 .دولت، برقرار بود

 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=24&v=AyndZc-CE5g&feature=emb_logo
http://ipo.ir/uploads/hafttapeh.pdf
http://ipo.ir/uploads/hafttapeh.pdf
http://ipo.ir/uploads/hafttapeh.pdf
http://ipo.ir/uploads/hafttapeh.pdf
http://ipo.ir/uploads/hafttapeh.pdf
http://ipo.ir/uploads/hafttapeh.pdf
http://ipo.ir/uploads/hafttapeh.pdf
http://ipo.ir/uploads/hafttapeh.pdf
http://ipo.ir/uploads/hafttapeh.pdf
http://ipo.ir/uploads/hafttapeh.pdf
https://www.dw.com/fa-ir/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%86%DB%8C%D8%B4%DA%A9%D8%B1-%D9%87%D9%81%D8%AA%D8%AA%D9%BE%D9%87-%DA%86%D9%87-%D9%85%DB%8C%DA%AF%D9%88%DB%8C%D9%86%D8%AF/a-4204714
http://ipo.ir/uploads/hafttapeh.pdf
http://www.hamshahrionline.ir/news/116085/%DA%A9%D8%A7%D9%85-%D8%AA%D9%84%D8%AE-%D9%86%DB%8C%D8%B4%DA%A9%D8%B1
http://farsi.khamenei.ir/news-content?id=165
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 : منبع 

 تپه از کالیفرنیای شرقی تا زندان هفتوبسایت ایران وایر ،  -(1)

https://iranwire.com/fa/features/28502 

اولیه، سرمایه گذاران، وضعیت در بورس، کارفرمایان و مدیران و مدیر مالکیت، سرمایه  -فصل دوم 

 ... عامل و مناسباتشان با کارگران و نقش دولت و تاریخچه تغییر و تحوالت در این زمینه و

 

  :هفت تپه از زبان تصاویر

         

     

 
 کارگران یزنده باد اتحاد، زنده باد اعتصاب سراسر

 اعتصاب _اتحاد#
 _ یآزاد_کار_نان#
  یآباد_رفاه_یشاد#
 یمزد_کار_و_استثمار_باد_نابود#
 

 ستم و استثمار   هیکارگران بر عل یطبقات یزنده باد اتحاد و همبستگ
 

 syndica.hafttape@gmail.com    تپه هفت شکریکارگران ن یکایسند لیمیا آدرس
 

 http://t.me/syndica_7tapeهفت تپه    شکرین.کارگران یکایسند#تلگرام #صفحه 
 
 ریآدرس ز یرو کیکل با

@Sandika7tapeh 
 . دیما ارسال کن یاخبار، نظرات و گزارشات خود را برا 

 .حق مسلم ماست ستهیشا یو زندگ یاعتصاب، تجمع، تشکل ، داشتن نان، آزاد اعتراض،
       @hafttape7                     تریتوئ 

https://iranwire.com/fa/features/28502
mailto:syndica.hafttape@gmail.com

