
: تپه اعتصاب در نیشکر هفت  

کار مسئوالن های کارگران، راه خواسته  

یمحمود الیل  

کاری، تعویق مطالبات، فساد و ناکارآمدی مدیریت و با خواست تپه در پنج سال اخیر بارها در اعتراض به شرایط  کارگران نیشکر هفت

ها این بار در  آن. برند روز پیش در اعتصاب به سر می ۹۱اند و اکنون نیز از  سازی شرکت دست به اعتصاب زده لغو خصوصی

ها کارگر شرکت به  نا که ابتالی دهدر متن تشدید فقر و فالکت عمومی، شیوع گسترده کرو: اند شرایطی متفاوت از گذشته به خیابان آمده

در دادگاه به اتهام یک و نیم میلیارد دالر فساد مالی که امید اسدبیگی، « اخاللگر کالن ارزی» ۱۹را درپی داشته، و محاکمه  ۹۱ کووید

شی از مطالبات چکانی بخ کوشد به روش گذشته با پرداخت قطره حکومت اما می. تپه متهم ردیف اول آن است مدیرعامل نیشکر هفت

 .معوقه همراه با ایجاد تفرقه و تهدید و ارعاب به اعتصاب کارگران پایان دهد

گیری کرونا و وضع  رغم اوج تیر کارگران، به ۲۱پنجشنبه 

های تازه توسط ستاد مدیریت کرونا در خوزستان، مانند  محدودیت

 .ز تجمع در شهر راهپیمایی کردندروزهای قبل پس ا

. خرداد آغاز شده است ۱۲تپه روز  ب در نیشکر هفتدور جدید اعتصا

اند خواستار پرداخت حقوق  کارگران که از ابتدای سال حقوق نگرفته

معوقه، خلع ید از بخش خصوصی و بازگشت به کار نمایندگان اخراجی 

 .خود هستند

 گران امید اسدبیگی، مدیر عامل شرکت از آغاز برگزاری دادگاه اخالل

  

 ویآرش: عکس - برند یخرداد در اعتصاب به سر م ۱۲تپه از  کارگران هفت                                                                                                        

قاضی پرونده . کرده است شوند، از پرداخت حقوق کارگران خودداری نفر از جمله او به اتهام اختالس محاکمه می ۱۲کالن ارزی که در آن  

تپه از این کار طفره  افتاده کارگران را بپردازد اما مدیر عامل نیشکر هفت اسدبیگی در دهمین جلسه دادگاه گفت چند بار از او خواسته حقوق عقب

 .ستابه عبارت دیگر، اسدبیگی کارگران را به سپر انسانی خود تبدیل کرده . رود تا دادگاه را تحت فشار بگذارد می

ها با  اما کارگران که دو هفته اعتصاب آن. اند ها در قرنطینه تن از آن ۰۴تپه به کرونا مبتال شده، و حدود  ها کارگر نیشکر هفت از سوی دیگر، ده

 .اند راه کردهتوجهی مسئوالن مواجه شده است به ناگزیر اعتصاب خود را در روزهای اخیر با تجمع مقابل فرمانداری و راهپیمایی در شهر هم بی

یه اختالس کم بشه، »، «پذیرد میرد، ذلت نمی کارگر می»، «کارگر هفت تپه، اتحاد اتحاد»: دادند ها در هجدهمین روز اعتصاب شعار می آن

 .«مرگ بر روحانی»، و «ای نمیخوایم، نمیخوایم استاندار رشوه»، «مشکل ما حل میشه

بهمنی همان کارگری است که در دادگاه امید اسدبیگی . ان یوسف بهمنی اعالم کردندکارگران یک بار دیگر حمایت خود را از همکارش

درباره وضعیت شرکت و مشکالت کارگران صحبت کرده و در برنامه زنده توسط « نیوز انصاف»ها در  و برنامه زنده اسدبیگی

 .اسدبیگِی پدر اخراج شده بود

تیر خبر  ۹۹روز چهارشنبه . از مطالبات، کارگران را به پایان اعتصاب وادارند کوشند با پرداخت بخشی مسئوالن به شیوه گذشته می

تمدید بیمه درمانی کارگران منتشر شد و پنجشنبه دمحم کعب، امیر نماینده شوش در مجلس گفت حقوق ماه فروردین کارگران به حساب 

نفر از  ۰۴۴این خبر صحت ندارد و تنها حقوق حدود  تپه اعالم کرد اما سندیکای کارگران نیشکر هفت. کارگران واریز شده است

 .کارگران قراردادی شاغل در بخشهای کشاورزی، حراست و کارخانه واریز شده است

https://www.radiozamaneh.com/516272


 ها در نمایش اقتدار اسدبیگی

برداشته  تپه که به وضعیت شرکت اعتراض کرده و از فساد و ناکارایی مدیریت پرده های اخیر تعدادی از کارگران نیشکر هفت در سال

بودند، با شکایت امید اسدبیگی و دیگر مدیران توسط نهادهای امنیتی 

ظاهرا اکنون فساد و سوء . اند و قضایی احضار و بازداشت شده

تپه بر دستگاه قضایی آشکار شده  استفاده مدیر عامل نیشکر هفت

ای است که در قوه قضائیه  امید اسدبیگی متهم ردیف اول پرونده.است

فروش غیرمجاز حدود یک و نیم میلیارد دالر ارز تشکیل شده  به اتهام

اسدبیگی مدعی است هیچیک از . او به قید وثیقه آزاد است. است

تپه عالوه بر مسائل اقتصادی مسائل  هفت»اتهامات صحت ندارد، 

 .است« پرونده سازی»و او قربانی یک « پشت پرده زیادی دارد

 اخاللگر کالن ارزی ۱۲ه دادگاه متهمان تیر، دهمین جلسه دهمین جلس   ۹   
 سمت راست در لباس زندان مهرداد رستمی چگنی، ایستاده وسط امید اسدبیگی -

 

تیر به همراهی پدر و برادرش  ۹۴شنبه  تیر به عنوان متهم در جلسه دادگاه نشسته بود یک روز بعد سه ۱امید اسدبیگی که روز دوشنبه 

به گوش مردم « زبان خودش»هایش را از  شد، حرف گوی زنده که با درخواست او برگزار می و در گفترفت تا « نیوز انصاف»به دفتر 

 .برساند

 یا کاردان و باتجربه بود که از امکانات رسانه یریمد. اول پرونده اختالس نبود فیگو متهم رد و گفت نیتپه در ا هفت شکرین رعاملیمد

او صبح همان روز در . کند یسال تجربه معرف ۰۴موفق با  یو صنعتگر دکنندهیبه عنوان تول را ها یگیخود بهره گرفته تا بَرند اسدب

 :در ارتباط با اتهام خود گفته بود( لنایا) رانیکار ا یرگزارگو با خب و گفت

 .«ذهن مردم انجام شده است بیشده فقط در جهت تخر ادهیکه پ یفرخواستیک نیا»

برخورد  یابانیدالل خ کیو صنعتگر همانند  دکنندهیتول کیبا  ستیدرست ن»: ه و افزوده بودگله کرد «ها یفضاساز»از  یگیاسدب

ماه عقب  کیشده بود حقوق کارگران تنها  یکرده و مدع بیسه ماه حقوق کارگران را تکذ قیتپه تعو هفت شکریعامل ن ریمد. «شود

 .تپه مازادند هفت شکریشاغل در ن یرویگفته بود دو هزار ن. شرکت مسدود است یها که حساب لتع نیپرداخت نشده و آن هم به ا

شد، قرار بود  نیوز در اینستاگرام پخش می سخنان زنده امید اسدبیگی و پدر و برادرش که بعد از ظهر بطور زنده توسط انصاف

و « یدکننده را بشنونددرد تول»معیاری برای قضاوت درباره بخش خصوصی به دست شنونده بدهد و سران حکومت را شیرفهم کند 

 .«کنند پا پیش بگذارند دیگران هم جرات نمی»ها ضربه بخورند زیرا در آن صورت  نگذارند اسدبیگی

ها  ی دولتی است که در اثر سال ها و صدها کارخانه سازی ده ها، داستان آشنای خصوصی تپه به اسدبیگی شیوه واگذاری نیشکر هفت

ها  نمونه. اند ها واگذار شده ده شده بوده و در روابطی مبهم و پیچیده به بهایی ناچیز به خودی انسوء مدیریت و فساد ورشکسته و زی

 .بسیارند از هپکو و آذرآب در اراک تا تراکتور سازی تبریز و شرکت فوالد اهواز

گسترش یافته و در مسیر پیشرفت و ای شفاف به آنها واگذار شده، پس از واگذاری  تپه در پروسه ها، نیشکر هفت اما به ادعای اسدبیگی

اند و  گویند وضع کارگران بهتر شده و اگرچه دو هزار تن از کارگران مازادند اما اخراج نشده به عالوه، مالکان می. ترقی قرار دارد

 .شود شان پرداخت می حقوق

تپه  رادر او و دو تن از مالکان نیشکر هفتچکیده دو ساعت و نیم صحبت امید اسدبیگی مدیر عامل، اسدهللا و امیر اسدبیگی پدر و ب

 :نیوز در اینستاگرام این است در پخش زنده انصاف



 ۲۴، با پرداخت ۲۹۹۰ها سال  اسدبیگی. دارد« صنعتگری و تولید»سال تجربه موفق  ۰۴ها به محوریت اسدبیگِی پدر  بَرند اسدبیگی

بایست طی  اند که می میلیارد تومان خریده ۲۱۴۴مجموعه را به . اند ه شدهتپه شرکت کرده و برند میلیارد تومان در مزایده نیشکر هفت

 .سال پرداخت شود ۲۴

امید اسدبیگی تا مقطع فوق دیپلم درس خوانده و از . خور دولت بوده است کارخانه نان. تپه ورشکسته بود با میلیاردها تومان بدهی هفت

نعتگر و تولید کننده است، نه دالل و از دانش و توانایی مدیریت این مجتمع عظیم او ص. سالگی نزد پدر کار کرده و تجربه اندوخته ۸

 .برخوردار است

تپه را  هزار کارگر نیشکر هفت ۲۴به « نان رساندن»تپه موافقت نداشته اما امید اسدبیگی به عشق  اسدبیگِی پدر با خرید نیشکر هفت

 .خریده است

پرونده »تپه  اما از زمان تحویل شرکت نیشکر هفت. «تیبانی کنند تا کارش را انجام بدهدقوه قضائیه و نظام باید از صنعتگر پش»

 .تراشی در کار مالکان جدید آغاز شده است و اشکال« سازی

 بدون سند متهم. «از پایه و اساس ایراد دارد»اند که  ها، با اتهامی مواجه شده « پرونده سازی»ها از دو سال پیش در تداوم  اسدبیگی

اند حقوق  هایشان مسدود شده و نتوانسته حساب. اند مشکالت قضایی برایشان ایجاد شده، از بسیاری امکانات محروم شده. اند شده

 .کارگران را بپردازند

وقتی از او پرسیده شد . اند اما به هدف نرسیده. نفرادی بوده تا اعتراف کندامید اسدبیگی چند ماه پیش دستگیر شده و سه ماه در سلول ا

 .«نه، شکایت نکردم»: ، پاسخ داد«آیا شکایت کردید؟»که 

تپه هم علنی  سازی هفت اسناد خصوصی. ، تماماً تسویه شده است۹۰سازی بابت خرید شرکت در سال  بدهکاری به سازمان خصوصی

 .ها موجود است و هیچگونه تخلفی صورت نگرفته است و پرداختی اسناد تمام دریافتی. است

رشوه نداده، مسئوالن دولتی و قضایی را با پرداخت . امید اسدبیگی مدیر عامل شرکت، حتی یک دالر هم سوء استفاده نکرده است

استاندار خوزستان را با پرداخت  غالمرضا شریعتی« به هیچوجه»او . های شرکت را نفروخته و اجاره نداده است پول نخریده، زمین

 .«کند استاندار فرد متولی است و حتی حقوق استانداری را دریافت نمی»رشوه تطمیع و با خود همراه نکرده است زیرا 

. هزار دالر هزینه سفر تفریحی خانواده او به خارج را تامین نکرده ۱۰امید اسدبیگی به همسر استاندار خوزستان هم هدیه نداده و 

ها را به یکی از نزدیکان استاندار داده که او هم به آژانس توریستی مراجعه کرده، پول  تنها بروشور آژانس توریستی اسدبیگی

 .پرداخته و بلیط خریده است

ستاد »تا  از استاندار خوزستان گرفته. اند ای دارند و با مسئوالن بسیاری در نهادهای مختلف در تماس ها ارتباطات گسترده اما اسدبیگی

هاست که این ستاد شنبه پیش اعالم کرد به کارگران  شاید به خاطر این بده و بستان. خرد تپه الکل می که از نیشکر هفت« امداد امام

 .کند و این خشم کارگران را برانگیخت هزار تومان کمک می ۰۴۴اند و با کرونا درگیرند، معادل  تپه که حقوق نگرفته نیشکر هفت

 عترض اخراجی به کار باز نخواهند گشتکارگران م

ها را مسئول این  کفایت بخش خصوصی، یعنی اسدبیگی کارگران مدیریت بی. های اخیر کاهش یافته است تپه در سال تولید نیشکر هفت

 .شمرند اما مالکان کارگران معترض را مقصر می. دانند اتفاق می

گرفتند و  را میبه گفته اسدبیگی، عده معدودی کارگر جلوی کارها 

نیوز گفت که یک سری  او به انصاف. همین به کاهش تولید انجامید

های شرکت را آتش  هکتار نی ۲۷۴زنند و  ها را آتش می افراد هم نی

 .کنند افکنی می بیگانه هم نفاق های عوامل بیگانه و رسانه. زدند

 کنند، تعدادشان می« اخالل»به گفته مالکان، کارگرانی که در کار 

 

ها درگفت و گوی زنده انصاف نیوز اسدبیگی -۹۹تیر   



 .قرار دارند« تحت تاثیر»اند و  خورده شان فریب شمار است، همه انگشت

اسدبیگِی پدر در پاسخ به سوال یکی از بینندگان درباره بازگشت به کار کارگران اخراج شده از جمله اسماعیل بخشی و دمحم خنیفر به 

 «.گردند وجه بر نمی وجه، به هیچ خراجی دیگر هم به هیچکارگران ا»: تاکید گفت

 :ها اخراج کارگران را نیز به همین ترتیب توجیه کردند و حتی از لطف به کارگران گفتند اسدبیگی

ر اگ. کارگر موظف است دستورات کارفرما را انجام بدهد. کارگرها تحت امر ما هستند. باید درد یک تولیدکننده را متوجه بشوید» 

نفر را اخراج  ۰۴تعدادی کارگر موجب اخالل در کار شدند، به نظر شما باید چه کار کرد؟ باید بادشان زد؟ مسئوالن امنیتی خواستند 

یک در هزار کارگرها زندان . ما آن سه نفر را هم اخراج نکردیم، فقط قراردادشان را تمدید نکردیم. کنیم و ما این کار را نکردیم

 «.ما مستاصل شده بودیم. کرد خنیفر برای چه رفت زندان؟ او مرتب در تولید اخالل میدمحم . اند رفته

 

 اخراج یک کارگر در برنامه زنده

 

بهمنی . ای فرصت داده شد ها چند دقیقه تپه برای واکنش به سخنان اسدبیگی گو به یوسف بهمنی کارگر نیشکر هفت و در اواخر گفت

 :دبیگی شرکت کرده و از قاضی پرسیده بودتیر در جلسه دادگاه اس ۱دوشنبه 

کنند ولی امید اسدبیگی با این حجم  کنند و لباس زندان تنم می سازی می خواهم، برایم پرونده آقای قاضی چرا وقتی من کارگر حقم را می»

 «رود، کجای این عدالت است؟ عظیم از فساد، راست راست با کت و شلوار راه می

بهمنی از شیوع . تپه نیست هدفشان تولید در نیشکر هفت. ها حقیقت ندارد نیوز گفت ادعای اسدبیگی ه انصافگوی زند و بهمنی در گفت

او خواستار کوتاه شدن دست . ها کمک کند خواهد به آن گسترده کرونا گفت، از این که کار کارگران به جایی رسیده که ستاد امام می

 .ها از شرکت شد اسدبیگی

او که ظاهرا فیش حقوقی . هستند« تحت تاثیر»آقای بهمنی از کارگرانی است که : امیر اسدبیگی گفت. آگین بود خشمها  واکنش اسدبیگی

ها همانجا مقابل دوربین، یوسف بهمنی را از نیشکر  پدر اسدبیگی. این کارگر را به همراه داشت ارقامی را از فیش حقوقی او خواند

 .تپه اخراج کرد هفت

ایستیم  ایم، می ما مرد عمل»: کنید، گفت تپه را رها نمی پاسخ این سوال که چرا با این همه ضرر، کارخانه نیشکر هفت امید اسدبیگی در

 .«دهیم و کار انجام می

 شوند رهبران کارگری ساخته می

اسماعیل بخشی و برخی دیگر از نمایندگان کارگران که در 

 -ی قضایی یل پروندهای داشتند با تشک های گذشته نقش برجسته اعتصاب

اسماعیل بخشی و دمحم خنیفر از زندان . امنیتی محاکمه و زندانی شدند

ها را به همراه تعدادی دیگر از کار  تپه آن اند اما مدیران هفت آزاد شده

های امنیتی که از توانایی و محبوبیت  کارفرما و دستگاه. اند اخراج کرده

کوشند با دورنگهداشتن  ند، میاین کارگران در میان همکارانشان باخبر

 .این کارگران از شرکت، راه مبارزات کارگری را سد کنند

 
تپه در نهمین روز اعتصاب، کارگران نیشکر هفت -شنبه سوم تیر سه  

گیری جمعی تاکید کردند بر ضرورت اتحاد کارگران و تصمیم   



ندگان و رهبران کارگران در اعتراضات کارگری نقش ارزشمندی ایفا تپه اما یک بار دیگر نشان داد گرچه نمای اعتصاب کنونی نیشکر هفت

. گیرند از اراده جمعی کارگران نیرو می. مبارزات کارگری قائم به فرد نیستند. شوند ها متوقف نمی کنند اما مبارزات کارگری با حذف آن می

 .شوند کارگران بسیاری در جریان مبارزات آگاه و ساخته می

افکنی عوامل کارفرما، بر اختالف نظر و  تپه در اعتصاب جاری نشان دادند که قادرند برغم تهدیدها، و کارشکنی و تفرقه هفتکارگران نیشکر 

رسند و با شعار  ها در کارخانه یا در خیابان، با بحث و تبادل نظر به تصمیم جمعی می آن. سلیقه غلبه کنند و راهی برای حرکت مشترک بیابند

 .کنند حرکت می« اتحاد، اتحاد تپه کارگر هفت»

کنند؛ شعارهایی  کرده و شعار انتخاب می  گیری شکی نیست که کارگران در جریان اعتصاب تجربه بیشتری کسب، و با توجه بیشتری تصمیم

 .ها طلبانه و انسانی آن های برابری برآمده از آرمان

( بخشی از)را در نظر بگیریم که در روزهای اخیر توسط « باید گرددشعار اسدبیگی دروغگو اعدام باید گردد، مفسد اقتصادی اعدام »

اند و خواست محاکمه و مجازات مدیران فاسد  ای انسانی کارگران خواستار رفع تبعیض و استثمار و ایجاد جامعه. کارگران سر داده شد

 .و اختالسگر خواستی برحق است

حاکمانی . های انسانی و مترقی کارگران را با حاکمان مخدوش کند ز میان خواستتواند مر می« اعدام باید گردد»… اما سردادن شعار 

های فساد و اختالس در  اند و در پرونده وقفه به کار گرفته ماشین کشتار و اعدام را چهل سال بی. دانند ی هر دردی می که اعدام را چاره

 .اند صورت مساله را پاک کنند متهم کوشیده تر را در پناه خود گرفته و با اعدام یک های درشت گذشته، مهره

تپه حقوق فروردین ماه یک ماه حقوق بخش کوچکی از کارگران پرداخت شده و چنانچه  در هجدهمین روز اعتصاب در نیشکر هفت

 .مانی کارگران هم تمدید شده استهای روز چهارشنبه رئیس اداره کار استان خوزستان واقعیت داشته باشد، بیمه در گفته

اگر پرونده اختالس در دادگستری مختومه شود، و نیشکر : گوی زنده انصاف نیوز این بود و ها در گفت لُب کالم و حرف آخر اسدبیگی

و در صورتی که شرکت به کس دیگری واگذار شود، . کنند افتاده کارگران را پرداخت می ها باقی بماند، حقوق عقب تپه در تملک آن هفت

 .ت و به مالکان فعلی ربطی نداردماند و شرک او می

تپه در جریان است و اعتصاب  مدیر عامل نیشکر هفت  دادگاه امید اسدبیگی. افتاده نیست کارگران تنها پرداخت حقوق عقب  اما خواست

 .کارگران هنوز پایان نیافته است

 

 :خرداد آغاز شده ۱۲که از  یتپه در اعتصاب هفت شکریکارگران ن یها خواست

 مهیدفترچه ب دیمعوقه و تمد یها حقوق یاخت فورپرد ✅

 همکاران اخراج شده یبرا یبازگشت به کار فور ✅

 یگیاسد ب دیام یبازداشت فور ✅

 از هفت تپه یاختالسگر و بخش خصوص یکارفرما یفور دیخلع  ✅

 اختالس شده به کارگران یها ثروت یبازگرداندن فور ✅

 بازنشسته رانیکار مد انیپا ✅

 .است ختهیمردم شهر شوش برانگ انیرا در م یو همبستگ تیاز حما یتپه موج هفت شکریکارگران ن اعتصاب

ها  تپه همراهند و از مبارزات آن اند با کارگران هفت حقوق کودکان کار اعالم کرده انیبازنشستگان، و حام ،یمستقل کارگر یها  تشکل

 .کنند یم تیحما

 


