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))١٣٦٦شكر هفت تپه در تابستان سال ي آارگران آارخانه ناتادی از مبارزي((  
 

 ششماه هشتاد و شهريور  هفتمبيست                                                                                           پويا محمدی

   
 جدال مبارزه،تمادی استان خوزستان طی ساليان مآارگران نيشكر هفت تپه درنسل ازقريب نيم قرن است آه نسل به 

.روزه را با آارفرمايان و صاحبان آارخانه به پيش برده اند و آشمكشی هر  

و محروميت های طاقت فرسا و بی حقوقی های بسيار اين آارخانه را به ميدان مبارزه اعتراض به شرايط سخت آار

.و تالش بی وقفه آارگران آن در مقابل سرمايه داران و اقدامات سرآوبگرانه دولت حاميشان تبديل نموده است  

افزون دهها هزار داران به قيمت تباهی و فالآت روزه اينجا نيز چرخ توليد و تامين سود هرچه بيشتر برای سرمايدر

.سالهاست آه در شرآت نيشكر هفت تپه فرياد اعتراض آارگران به گوش می رسد. آارگر به گردش در آمده است  

پی در   ووسيع  های سازی و در نتيجه سياستهای ضد آارگری دولت اسالمی به ويژه خصوصیطی ساليان اخير در

  . رويه شكر، اين شرآت در آستانه ورشكستگی قرار گرفته استو واردات بی پی

رسميت شناخته نشده است، ی برايشان ب آمترين حقوق و مزايای شغل. ماههاست آه دستمزد آارگران پرداخت نميشود

ه هايشان همراه با خانوادتامين معاش هزاران آارگرونميرزندگی بخور. اين باره هستنده درگونه خدمات ويژهرو فاقد

.هرچه بيشتر به ورطه فقر و سيه روزی آشيده است  

 دست به اعتصاب و خود  قاق مطالبات برای اح هفت تپه نيشكر بار آارگران محروم  ١٣ماه گذشته حداقل  ١۵طی 

 وعده غير از آره شده و در اين ميان بهاستان خوزستان مذابا آارفرما و مقامات دولتی درتحصن زده اند، هربار نيز

آم نبوده مواردی آه تجمعات . چيزی نصيب آارگران نشده استهرچه بيشترسوی مسئولين رژيم و انتظاريد ازو وع

حق طلب اين   و آارگران شريف  و المی مواجه شدهحكومت اس  سرآوبگر  نيروهای آارگران با هجوماعتراضی 

.اندشرآت مورد ضرب و شتم شديد و دستگيری و بازداشت گسترده قرار گرفته   

آارگران شرآت نيشكر هفت تپه با توجه به تجارب طوالنی و سابقه مبارزات و اعتراضات خود تنها و تنها با اتكا به 

قدرت همبسته و اتحاد طبقاتی و نيز اصرار بر مطالبات و حقوق حقه خود ميتوانند در مقابل تعرضات اخير سرمايه 

.نان را به عقب نشينی وادارندبه آار و زندگی و معيشت خود ايستادگی آرده و آ  

 
******* 

 
، يكی از مهمترين حرآات آارگران طی آن سالها در ١٣٦٦اعتصاب آارگران نيشكر هفت تپه در اوايل تيرماه سال 

آارگران نيشكر در اعتصاب و تحصن يك هفته ای خود عليه آار در شرايط جنگی، دريافت حقوق . جنوب ايران بود

 برآناری مديريت و چندين مطالبه و خواست رفاهی ديگر  آارخانه به خاطر وضعيت جنگی،و مزايای ايام تعطيل 

خبر اين اعتصاب مهم آارگری در ميان آارگران جنوب آشور پخش شد و موجی از همبستگی . به مبارزه برخاستند
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ارخانه آشت و صنعت آنچه آه در آارخانه نورد اهواز و در آ.  در رابطه با اين اعتصاب را بر انگيخت آارگری

همزمان با اين . آارون مديريت اين دو آارخانه برای جلوگيری از حرآت مشابه آارگران به تك و تا افتادند

اعتصاب در آارخانه نورد اهواز حواله از توليد در ميان آارگران پخش شد و در آشت و صنعت آارون، پرداخت 

 آارگران نيشكر هفت تپه در ادامه خود، مورد هجوم نيروهای مبارزه. دستمزد آارگران يك روز جلو انداخته شد

با هجوم نيروهای سرآوبگر به آارخانه دهها تن از آارگران دستگير و بقيه نيز . سرآوب رژيم اسالمی قرار گرفت

ی يمبارزه آارگران از طرف ديگر به علت حمالت هوا. به زور اسلحه و تهديد به اخراج به سر آار بازگردانده شدند  

  .و بمبارانهای مكرر آارخانه، تحت شعاع جنايات جنگ ايران و عراق قرار گرفته بود

وعده داده بود به اين ترتيب را آه بابت برداشت سريع نيشكر" لپاداش برداشت محصو"مديريت ١٣٦٦خرداد اواخر

 آارگران آه  و به صاص داد سرپرستان آارخانه اخت را به مسئولين و حقوق  ماه ادل دوپرداخت آرد آه مبالغی مع

. روز حقوق پرداخت آرد١۵ آارشان شاق و غير قابل تحمل بود تنها معادل  شرايط  

 هزار آارگر داشت آه در قسمتهای مختلف توليد، تعميرات و مهندسی، ٧در آن ايام آارخانه نيشكر هفت تپه حدود 

 در يك قسمت اين واحد آشت و صنعت يعنی در مورد شرايط آار. انبارها و مزارع نيشكر به آار مشغول بودند

مزارع آافيست اشاره آرد آه آار در آن مزارع آه هزاران هكتار زمين را در بر ميگرفت، در زير آفتاب سوزان 

در . ارتفاع نيشكر در مزارع به دو تا سه متر می رسيد. خوزستان و شرجی و گرمای طاقت فرسا بسيار شاق بود

اين آبيارها در .  و مرطوب حدود سه هزار آبيار روزانه هشت تا ده ساعت آار ميكردندميان اين مزارع دم آرده

.رسمی نشده و به طور قراردادی آار ميكردند استخدام آارخانه بودند و اآثر آنها بعد از ده تا دوازده سال سابقه آار،  

). آارگران را تهديد ميكردمزارع پر بود از مار و گراز و انواع جانواران ديگر آه اين نيز خود جان(  

در فصل برداشت نيشكر آه معموال از مهر ماه شروع ميشد، نخست مزرعه را به آتش ميكشيدند تا برگهای نيشكر 

برای درو از آارگران . سپس آار شاق روی آنها با ماشين و با دست فرا ميرسيد بسوزد و فقط نی ها باقی بمانند،

زيرا آار درو با دست آنقدر سخت و طاقت فرسا بود آه آسی جز . استفاده ميشد و به صورت آنترات  فصلی افغانی

برای . آار برداشت و درو چند ماه طول ميكشيد. محرومترين بخشهای طبقه آارگر را نميشد به انجام آن واداشت

 هفته بعد از يك شيفت از هفت صبح تا سه بعد از ظهر و. برداشت سريع نيشكر آارگران در دو شيفت آار ميكردند

 به آارگران غذا هم داده نميشد، و آنها مجبور  طی اين مدت هشت ساعت آار،. ساعت يازده تا هفت بعد از ظهر

پرداخت ميشد، مبالغی در به آارگران قديمی  اين آار شاق  آه به ازای   دستمزدی. را تهيه آنند بودند خود غذايشان   

  .د مبلغی حدود صد و نه تومان بودحدود صد و شصت تومان و به آارگران جدي

عالوه بر شرايط شاقی آه آارگران در آن مشغول به آار بودند، و به گوشه هايی از آن اشاره شد، آارخانه نيشكر 

 آارخانه هدف بمباران قرار گرفت آه بر ١٣٦٥سال . هفت تپه نيز دائما در معرض بمبارانهای هوايی قرار داشت

 ١٣٦٦اوايل سال .  ماه تعطيل شد٥ن جان خود را از دست دادند و آارخانه هم به مدت اثر آن تعدادی از آارگرا

مديريت از ترس بمبارانها و حمالت هوايی، به آارگران وعده داد آه در ازای برداشت سريع محصول نيشكر 

  داده بود به اين عدهرا آه و  پاداشی   اواخر خرداد ماه مديريت . به آنها پرداخت خواهد آرد مبالغی به عنوان پاداش

  :ترتيب پرداخت آرد
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به مسئولين و سرپرستان پاداشی معادل دو ماه حقوق تعلق گرفت و به آارگران آه در برداشت سريع محصول فشار 

  دست به اعتراض آارگران.  گرديد  روز پرداخت١۵ ه معادل دستمز  بودند، پاداش ناچيزی را متحمل شدهبسياری 

.داش يكسان شدندزدند و خواهان دريافت پا   

اعتراضات آارگران گسترش يافت و در ادامه خود، آارگران عالوه بر خواست فوق ديگر مطالبات و خواستهای 

  و در دست از آار آشيدند  و يكپارچه  آردند، متحد  نصب  آردند، بر در و ديوار آارخانه  تنظيم  را  خود  رفاهی

  :تهايی آه آارگران طرح آردند از اين قرار بودبرخی از مطالبات و خواس. محوطه آارخانه متحصن شدند

.به آارگران و سرپرستان و مسئولين"  پاداش برداشت محصول " پرداخت يكسان -١  

. به رسميت شناختن محل آارخانه به عنوان منطقه جنگی و پرداخت حق ويژه منطقه جنگی به آارگران-٢  

. پرداخت به موقع دستمزدها-٣  

. افزايش دستمزدها-٤  

.حق اوالد -۵  

. حق مسكن-٦  

. پرداخت حقوقهای معوقه سال گذشته بابت تعطيلی آارخانه-٧  

. برآناری مديريت به خاطر سوءاستفاده-٨  

 دستمزدی بابت  به آارگران روز مزد،( آردن آارگران روزمزد   رسمی آردن آارگران قراردادی و قرار دادی-٩

).روزهای تعطيل داده نمی شد  

١٠..........  

خبر اعتصاب آارگران در سرتاسر . تصاب آارگران آه از اوايل تير ماه آغاز شد به مدت يك هفته ادامه داشتاع

برای مقابله با اعتصاب و تحصن آارگران نيشكر هفت تپه، تمام مقامات رژيم از امام جمعه و فرماندار . منطقه پيچيد

زفول در جمع آارگران اعتصابی حاضر شد و به آنها وعده داد باالخره بعد از يك هفته فرماندار د. به تك و تا افتادند

آارگران متحدا اعالم آردند آه تا . آه به تمامی خواستهای آنها بجز خواست برآناری مديريت رسيدگی خواهد آرد

در اين فاصله رژيم اسالمی از پاسداران چند . به دست آوردن تمامی خواستهايشان به اعتصاب ادامه خواهند داد

زيرا خواستهای . پادگان آموزشی هم برای سرآوب آارگران استفاده آرد آه در تمام موارد با شكست روبرو شد

  ميشدند، به ناچار مجاب شده و روبرو توضيح آارگران  و همه آسانی آه با  و روشن و به حق بود آارگران سريع

.می گشتندبر   

 آارگران به   سرآوب آارگران به محوطه آارخانه رفتند،  آموزشی برای  پادگان يك  پاسدار٢۵٠يك مورد وقتیدر

:طرف جبهه های جنگ اشاره آردند و به آنها گفتند  

"!.اينجا ميدان جنگ نيست، خانه و محل آار آارگر است"  

بعد از آنكه تمامی تالشها برای بازگرداند آارگران به سر آار بی نتيجه ماند، رژيم با يك اقدام حساب شده و از پيش 

 نيروهايی را از نواحی دور افتاده مثل خرم آباد به محل آارخانه اعزام آرد  طرح ريزی شده با چند دستگاه ماشين،

در ميان آارگران نفوذ آرده اند و مانع از آار آردن ديگر آارگران شده اند و " ضد انقالب"با اين عنوان آه تعدادی 
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از رنف حل آارخانه هجوم بردند، دههابه م شوند، نيروهای سرآوبگربازگرداندهآاربايد هر طور شده آارگران بر سر

 آارخانه آاغذ سازی پارس شناسايی شده بودند، دستگير  آارگران را آه قبال با همكاری عناصر انجمن اسالمی

رگران دستگير آا. آردند و با تهديد ديگر آارگران به تيراندازی و اخراج آنها را وادار آردند تا بر سر آار بازگردند

  آنها   در آارخانه هر اتفاقی وقوع   اخطار آه در صورت  روز با اين و بعد از چندين  زندان بردند  شده را نيز به 

.نخستين آسانی خواهند بود آه اخراج و بازداشت خواهند شد، آنها را آزاد آردند  

 ايران و عراق و بمبارانها قرار به دنبال بازگشت آارگران بر سر آار، مبارزه آارگران تحت شعاع جنايات جنگ

) در نزديكی آارخانه نيشكر( آارخانه آاغذ سازی پارس هفت تپه ١٣٦٦ مرداد سال ٢٦در يك مورد روز . گرفت

با شروع بمباران، آارگران از سرويسها بيرون . درست در لحظه خروج آارگران، مورد حمله هوايی قرار گرفت

در همين لحظه هواپيماهای عراقی خود سنگر را آه چيزی . ارخانه رساندندآمدند و خود را به سنگر جلوی درب آ

دهها تن از آارگران در خون خود غلطيده و قطعه قطعه شدند . بيش از مشتی خاك تلنبار شده نبود، هدف قرار دادند

اد آارخانه  مرد٣٠همچنين روز . و چندين نفر ديگر از آارگران در بيرون از سنگر جان خود را از دست دادند

  چندين آارگر آه طی آن جان  قرار گرفت  هوايیبمبارانهای   پارس يكبار ديگر مورد هجوم  نيشكر و آاغذ سازی

.ديگر قربانی جنگ ارتجاعی و خانمان سوز دولتهای سرآوبگر و حافظ سرمايه در ايران و عراق شد   

. تا مدتها توليد متوقف گرديد قسمت اصلی و مهم اين دو آارخانه نابود شد و در نتيجه بمبارانها،  

 

 پويا محمدی

٢۵/٦/١٣٨٦  

  


