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 جمعی از کارگران شرکت نيک کاال: نويسنده

  ٢٠١٢ دسمبر ١٢

  گزارشی از وضعيت کارگران شرکت نيک کاال و

   افشای سود ھای ميليادری سرمايه داران اين شرکت
ش با به ي سال پ۴۵مانی حدود ين سليتوسط سه برادر با نام ھای حاج علی، حاج عباس و حاج حس" ك كاالين"شركت 

اجاق (ار يدر آن زمان اجاق ھای س. س شديك بازاری بوده است در شھر تھران تأسي پدری شان كه ۀياصطالح سرما

ت می كرد كه يفعال» كالين«  با نام تجارین شركت در زمان شاهيا.  كردید ميرا تول) ھای نفتی مخصوص پخت و پز

سالھا از قبل رنج و استثمار کارگران، توليد ادامه پيدا کرد و گسترش . ر دادييتغ" ك كاالين"بعد از انقالب نام خود را به 

 .يافت و سودھای ميلياردی نصيب اين سه برادر نمود

ت كنونی يافت كه موقعيا کرد و مكان آن به كرج انتقال  بيشتری پيدۀ توسع١٣٧٠ك كاال در سال يدر اين راستا شركت ن

 . ن تر از شھرك صنعتی بھارستان می باشديكمی پائ" نهيبھشت سك"ده به ين، نرسي قزو–ن شركت در اتوبان كرج يا

. كنند د میي عدد بخاری گازی تول٢۵٠٠ك كاال مشغول به کارند و روزانه ي نفر کارگر در شركت ن٣٨٠در حال حاضر 

 صبح شروع می ٧.۴۵ساعت كار از . ن برده داری حاکم استين شركت نيز مانند ساير مراکز کار در ايران قواني ادر

 كار كنند، در اين فاصله حتی مجال استفاده ١٣.١۵د استارت خورد كارگران بايد بكوب تا ساعت يشود، وقتی كه خط تول

ر شركت به صدا در آمده و ھمه ي آژ١٣.١۵در ساعت . اردس بھداشتی و توالت رفتن برای كارگران وجود ندياز سرو

ن کار، اجباری است و در صورت شركت نكردن يا. شركت كنند" نماز جماعت"د آماده شوند در يکارگران بال استثناء با

 دعا و نماز و.) باطی را در ادامه شرح خواھيم دادضته انيداستان كم(باطی معرفی كرد ضته اني خود را به كمديدر آن با

در اين فاصله ھمه .  طول می كشد١٣.۴۵تا ساعت ) اریي آقا حاج( كارفرما ۀموعظه پای منبر توسط آخونِد ھم کاس

خسته اند و شکم ھا گرسنه، نه تنھا گوش کسی به اين موعظه ھا بدھکار نيست بلکه زيرلبی باران لعن و نفرين نصيب 

سپس كارگران می توانند برای صرف نھار به رستوران مراجعه . شود  می است،آخوند و ھر چه مفت خور و دروغگو

 تكه کدر طول ھفته غذای كارگران از جمله عبارت است از كمی برنج و مقداری آب و رب گوجه فرنگی با ي. كنند

ن امر باعث شده كه كارگران يا. د خيلی تيزبين باشیيدا كردن مرغ در داخل اين نوع غذا بايطوری كه برای پ. مرغ

 ١۵د يا ھستند آخه شما حساب كنين و دقيق ترين آشپزای دنين آشپزھای شرکت نيک کاال بھتريند ايھميشه با طنز می گو

ك روز ي. ما در شرکت است" چلو مرغ"ن يبله ا! كنند م میي نفر تقس۴٠٠ تا ٣٨٠ن يلو مرغ را چه قدر قشنگ بيك

ز در يگری نيالبته رستوران د. اين جور پلوھا...  رشته پلو و،) ھمون ساچمه پلو(ه روزھا ھم عدس پلو يماكارونی و بق

 نيک کاال موجود است كه حتی عبور از محوطه آن جزء گناھان نابخشودنی برای ما کارگران محسوب شده و ۀکارخان
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ندان ن رستوران متعلق به سه برادر سرمايه دار کارخانه حاجی سليمانی ھا و فرزيا. د بدون معطلی پاسخگو باشیيبا

ن است كه بوی انواع يتی برای کارگران دارد و آن ايك مزين رستوران يالبته ا. شيک پوش و سنگين وزن آنھا می باشد

 !...ای روزگار لعنتی... آه.  كه به خواب ھم نمی شود آنھا را ديد می توان از آن استشمام كردئیكباب و غذاھا

ن ديگر زمانی است يا. قه ادامه داردي دق١٧.١۵شروع و تا ساعت  تمام می شود و مجدد كار بكوب ١۴.١۵ساعت نھار 

ن يدر ا. كه كارگران بعد از يک روز کاری سخت و پرمشقت می توانند کم کم برای رفتن به خانه ھای خود آماده شوند

ه شركت حمام ست كين به اين معنی نيالبته ا.  استفاده از حمام را نداردۀرغم بندھای قانون كار كسی اجاز یشركت عل

د به شركت يندارد، چند عدد دوش وجود دارد برای زمانی كه خدای نكرده اگر مأموری از وزرات كار جھت بازد

زی برای گفتن ينگ حراست عبور كند، اين سه برادر سرمايه دار صاحب شرکت چيلتريف آورد و اگر بتواند از فيتشر

کند وزارِت خود صاحبکاران و  ر معلومه که از چه کسی دفاع میحتی اگر اين ھم نباشد خوب وزارت کا. داشته باشند

 .سرمايه داران است

با رواج . شورای اسالمی کارخانه ھم وضع و تکليفشان برای ھمه معلوم است، االن کمرنگ شده و به حاشيه رفته اند

کارگران . د موقت امضاء كننده كارگران را مجبور كردند كه قراردايك كاال ھم كليقراردادھای موقت، صاحبان شركت ن

" محجوب"روی انتظامی است با نام يبعد شخص منفوری را ھم كه بازنشسته ن. رسمی را نيز به اجبار قراردادی کردند

دست عليه ه مشھور است برای سرپرستی حراست شرکت آوردند و طبق معمول چماق ب" تيمسار محجوب"که به 

آنھا را با مأموران دلخواه ۀ ھم .حتی مأمور حراستی ھای قبل را قبول نداشت. گهجناب تيمسار، تيمسار بود دي. کارگران

ا ي آگاھی و ۀ ادارۀروھای بازنشستي خودش که پروندھای سنگين تری ھم عليه مردم دارند و ھمگی از نۀو سرسپرد

 اعدام زندانيان در زندان دستان مثالً می شود يکی از مجريانه در بين اين چماق ب. روی انتظامی بودند تعويض کردين

كه از عوامل و " دشتدار"نام ه گر بيا فرد ديقزلحصار را ديد، انگار مردم کرج فراموش کردند چه کاره بوده؟ و 

 . آگاھی می باشدۀشکنجه گران ادار

گران ھميشه از کار.  کارگران آن مطلع ھستندئیصاحبان شرکت نيک کاال به خوبی از حق طلبی و آگاھی و مبارزه جو

با پشتيبانی دولت و با اجرای طرح قراردادھای موقت، ھمه را از رسمی به قراردادی تبديل . معترض ھراس دارند

ه بعد ھم که برای اطمينان خاطر از سرکوب بيشتر کارگران، حراست و چماق ب. کردند و ھميشه در معرض اخراج

 انضباطی شرکت ۀول حراست و کميتؤ محجوب مسن تيمساراال. را با تيمسار و طنابکش و جالد تقويت کردند دستان آن

کارگر معترض شرکت را . است و با توجه به فقر و بيکاری و اعتراضات ھر روزه، ايشان ھم حاضر است و آماده

علی "نام ه  كارگری بۀنمون.  آگاھی معرفی می كند تا در آنجا پاسخ گو باشدۀعنوان اغتشاشگر به اداره احضار و ب

دھند و ھم دست آخر می گويند   آگاھی کارگر را، ھم اذيت و آزار میۀدر ادار. کرد كه در قسمت لعاب کار می" مرادی

 ۀانگار که لُپ". ن و يه لقمه نان حالل برای زن و بچه ات دربيارئيتو اصالً چه کار به اين کارا داری؟ سرتو بنداز پا"

 و عرق ما می خورند و ھمان يک لقمه نان خشک ما را ھم لقمه ھای چرب و نرم خودشان خيلی حالل است، از خون

 .ن رو شده و اين جور اعمال عليه شان کارساز نيستاشيا براھھر چند کارگران ديگر دست اين! می دزدند

ر عامل شركت يرو ھستند، چند وقت پيش مده  كه كارگران در شركت نيک کاال با آن روبین ھمه مشكالتيبا ا

که گويا   نامبارکش در نماز جماعت پيدا شد و بعد از كمی مقدمه چينی و صحبت از اينۀ سر وکل)علی سليمانی حاج(

م، كم مانده كه بانك ھا شركت را بابت ياوريم حقوق شما را از كجا بيت اقتصادی کشور خراب است و ما نمی دانيوضع

با توجه به اينھا و خصوصاً "گفت كه ... ره يف كنند و غيم توقي كه برای حقوق و دستمزد شما از آنھا گرفته ائیوام ھا

ج يد برای حراست از مملکت عزيزمان و حراست از شركت، در بسيناامنی منطقه و اوضاع مملكت، شما موظف ھست
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ازی يوارھاست و ما به آن فرد نيچی كند جايش آنور دين امر سر پياوضاع بحرانی است ھر كس از ا .ديثبت نام كن

 ".ميندار

د شدند و با تھديد و ين تولووارد سال) رئيس حراست(مسار محجوب ي تۀن دستور از فردای آن روز دارو دستيرو ايپ

عده ای از ترس اخراج و بيکار شدن، با بی ميلی ودلسردی . فشار شروع كردند به نام نويسی كارگران برای بسيج

ن اجازه ندادند نامشان در ليست بسيج نوشته شود و خيلی قاطع تعداد زيادی ھم بودند که به ھيج عنوا. اسمشان نوشته شد

شدم و االن  من اگر قرار بود در بسيج باشم سی سال پيش می"يکی از آنھا می گفت . گفتند" نه"ن دستور کارفرما يبه ا

اجباری بدم؟ نونم تو روغن بود، حاال که ھميشه ھفتم گرو ھشته و ھميشه در فقر و نداری، بيام تن به اين کارھای 

د كه تمامی اين كارگران را يك ھفته طول نكشي"! ھر کاری که می خواھيد بکنيد، باالتر از سياھی رنگی نيست ھرگز،

. د و فشار بيشتر به آنھا برخورد شدي انضباطی و دفتر حاج آقا مديرعامل شرکت احضار كردند و در آنجا با تھدۀبه کميت

ن كارگران را ھم به نصف ين مدت زمان قرارداد ايھمچن.  شان ثبت کردندۀا در پروندر به آنھا اخطار کتبی دادند و آن

 . ل دادنديتقل

 صاحب شرکت و حراست برای ثبت نام در بسيج نشده بودند ھمچنان از تصميم و ۀالبته اين کارگران که تسليم خواست

آن تعدادی از .  و مقبوليت بيشتری شده اندعمل خود دفاع می کنند و االن ھم در ميان ديگر کارگران، صاحب اعتبار

کارگران ھم که مجبوراً تن به ثبت نام در بسيج دادند می بايد طبق برنامه و شيفت حراست ھر شب چند تن از آنان به 

ح است كه مدت ماندن آنھا در شركت نه اضافه كاری محسوب می يالزم به توض. نوبت در شرکت بمانند و آماده باشند

 .است" فی سبيل هللا"رد، كامالً بيگاری کردن و به قول بچه ھا ي گیزی به آنھا تعلق مي چشود و نه

 برادران سليمانی سرمايه داراِن شرکت نيک کاال و جناب تيمساِر حراستِی آن، ۀبعد از اين شرح حال، در اينجا با اجاز

ن سه يب ايو استثمار كارگران اين شرکت نصد و سود خالصی كه از رنج و کار ينگاھی ھم داشته باشيم به مقدار تول

 .برادر می شود

د، سپس بسته بندی و ي عدد بخاری گازی تول٢۵٠٠ اشاره کرديم در شرکت نيک کاال روزانه ءھمانطور كه در ابتدا

 مقدار  تمام شده برای ھر عدد بخاری، فقط توجه شما را بهۀنيه و ھزيجدای از قيمت مواد اول. ل انبار داده می شوديتحو

م ھا عليه ايران، به ي تحرۀمتی جلب می کنيم كه دولت اسالمی به طور كتبی مجوز آن را بعد از دور تازيش قيافزا

.  ھنوز در انبار موجود بود و آماده ارسال به بازار١٣٩٠د كل سال ين در حالی بود كه توليا. صاحبان شركت تقديم نمود

اعالم شده % ١٠مت روی كارتن ھا ھم، با سود ينه ھا برآورد شده و قيود، ھزداری شده بيه، خريكه مواد اول نيعنی اي

 . بود

 روز كاركرد داشت ٢٢٣)ه شده در داخل شركتيتھ( به طور رسمی طبق جدول كار ١٣٩٠ك كاال در سال يشركت ن

) 2500X223(د، يآ یانه به دست ميد ساليم مجموع توليد روزانه كنين تعداد روز را ضرب در تعداد توليعنی اگر اي

  . عدد بخاری۵۵٧۵٠٠يعنی 

ش يافزا% ١۵ربط دولتی طی حكمی مجوز   بازار شود مراجع ذیۀد شده روانيقاً زمانی كه قرار بود محصوالت توليدق

اما صاحبان طماع و سود پرست، فرصت را به خوبی دريافته بودند، اينان .  کردندءمت را به صاحبان شركت اعطايق

پس با دولت شان . پرستی و انباشت پول و ثروت را به خوبی می دانند، دين و ايمانشان پول بيشتر استن سودئيرسم و آ

 روز را ٢٠با اين نوع مانورھا و کاله چرخانی و فشار، . کلنجار رفتند و مانع ارسال محصوالت کارخانه به بازار شدند

ش قيمت ديگری را از دولِت محبوب خود يافزا% ١۵ ئیسپری کردند و بعد از آن، برای دومين بار برگ مجوز طال

ون به بازار ي كام۵سرمايه دارن شرکت اين بار با کمی بخشش، از مقدار ماحصل توليد دست کارگران، . افت كردنديدر

اما برادران صاحب شرکت نيک کاال بازھم سود بيشتری ).  عددبخاری گازی۵٠ون با ظريفيت يھر كام(ارسال کردند 
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پس فرصت را غنيمت شمرده و دوباره جلو ارسال محصول به . ، ولع لجن خوارشان سيری ناپذير بودمی خواستند

، "پاک ترين دولت دنيا"مت را از سوی اين يش قيدرصد افزا٢۵ سوم، اين بار مجوز ۀدر مرحل! بله. بازار را گرفتند

مت فروش محصوالت توليد يش قي افزا%۵۵مجوز " حکومت عدل علی"عنی در مدت كمتر از دو ماه، ي. دريافت کردند

محصوالتی .  نمودءمانی صاحبان اين شرکت اعطاين سلي شرکت نيک کاال را به حاج علی، حاج عباس و حاج حسۀشد

 که به قيمت رنج وعذاب و ندادن حقوق و دستمزد کارگران ئیکه با خون و عرق کارگران محروم توليد شده، و سودھا

ن ھست که اادمھمه ي.( بی رونق فرزندانشان به جيب کارفرمايان و سرمايه داران می رودۀ نان سفرۀوغارت آخرين لقم

 )»دولت ما پاک ترين دولت دنياست«احمدی نژاد می گفت 

مت ھر ي، اگر ق% ۶۵ك شبه شد يروانه بازار شود % ١٠ قرار بود با سود ءد ابتداين مقدار توليكه ا نيحال با توجه به ا

 .  تومان١٩٨٠٠٠ تومان بود با اين حساب االن شد ١٢٠٠٠٠بخاری توليد شده 

ن در يك كاال كمتر از ايبخاری گازی ن(م يري تومان در نظر بگ١٩٠٠٠٠اگر به طور متوسط قيمت ھر عدد بخاری را 

 :  ماه به جيب اين سه حاجِی مؤمن سرازير شد برابر است با٢سودی كه در مدت ) دا نمی شوديبازار پ

  ١٩٠٠٠٠ ضربدر ۵۵٧۵٠٠ درصد ضربدر ۶۶ = ۶٩.٩١٠.۵٠٠.٠٠٠تومان 

  مليارد و نھصد و ده مليون و پنجصد ھزار تومان۶٩يعنی 

 !" است اين نيک کاالئیواقعا چه نيک کاال"

 کدام يک صاحبان اصلی اند؟. اين است حال و روز سرمايه داران و کارفرمايان، و کارگران و توليد کنندگان! بله

اال به طنز می گويند اين ھمه سود ميلياردی البته برای برادران سليمانی سرمايه داراِن اين کارگران شرکت نيک ک

 شان پيدا می شود و به ۀل است كه چند ماه يک بار در نماز جماعت اجباری شرکت سروکلين دليشرکت، کم است به ھم

. دھند ودی می گيرند آه و ناله سرمی که برای پرداخت حقوق ھای معوقه از بانك ھای خئیقول خودشان بابت وام ھا

ن برای يكا مسافرت می كند و حاج حسيمرا خود برای تفريح و سياحت به ۀھمزمان حاج عباس سليمانی ھمراه خانواد

 .شكش می كنديلو طال پي ك۴٠ن يح امام حسيساخت ضر

 آسانی در مقابل شان تسليم نمی به. با اين حال ما کارگران به خوبی حساب اين سودپرستی صاحبان شرکت را می دانيم

 اين. از اينروست که با فشار و تھديد می خواھند برويم و در بسيج ثبت نام کنيم.دانند آنھا ھم اين را به خوبی می. شويم

 .را بھانه کرده اند که ھر کس ثبت نام نکند از شرکت اخراجش کنند، به قول معروف از شرمان خالص شوند

 کوچکی از ستم ھای رواداشته شده بر ۀح واقعياتی را که برايتان نوشته ايم به عنوان گوشاز شما خواھشمنديم شر

 .زندگی ما کارگران ايران، به اطالع عموم برسانيد

 

 جمعی از کارگران شرکت نيک کاال
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