
 در آلمانها  کشتارگاهاستثمار کارگران  :نظام سالخی
اش با  ی تحقيقی خاطر اين مقاله ی آلمانی به ساله ۳۴نگار  روزنامه   Anne Kunzeآنه کونتسهخانم  

ی  ی تسايت چاپ شده بود جايزه که در نشريه Die Schlachtordnung» سالخی    نظام«عنوان 
ی موضوعات اجتماعی و  کونتسه درباره. دريافت کرده استرا ) ۲۰۱۵سال (هايزه  ريل هربرت

استثمار کارگران صنعت گوشت در آلمان را » نظام سالخی«. زند محيطی قلم می اقتصادی و زيست
ی وی  مقاله ،نظر هيئت داوران به.  کشد برانگيز به تصوير می آلود و هم تشويش هم خشم ،طرزی به

آرامش خاطر خواننده «ای که  مقاله ؛»دهنده و اثربخش ی تکاننگار روزنامه«ی بارزی است از  نمونه
 .هم ريزد گذاران را نيز به و جا دارد که آرامش خاطر سياست» ريزد هم می را به

 

 نظام سالخی
 آنه کونتسه

 اروند صفائی: برگردان

شود؛  وار حيوانی سالخی می ثانيه ايالت نيدرساکسن آلمان، درپر از صلح و صفا ی طبيعتی  دامنهدر 
ارتشی از کارگران اروپای  شبهها توسط اين سالخی. تر تر، هرچه کثيف تر، هرچه ارزان هرچه سريع

 .شود شرقی انجام  می

 .گودالی برای خودت پيدا کن که باد از روی آن رد شود و به تو نخورد
 .نداشته باشدسی ديد نزديک هم باشند، تا کدرختان زيادی محلی برای خودت پيدا کن که 

 .کيسه پالستيکی را روی پاهايت بکش
 .هر چه داری بپوش

 .از تاريکی ترس نداشته باش
 .از حيوانات نترس

، اميليان .بايد اينها را انجام داد، در غير اينصورت در جنگل نيدرساکسن زنده نخواهی ماند. هستند اميلياناينها قواعد 
. زند دانند، حرف میی اين محل در نيدرساکسن هيچ نمی هايی که دربارهگونه با غريبه ی از کشور رومانی اينکارگر

 .                                                           هايی دارند مثل وشتا، آلهورن، کلوشنبورگ يا کواکنبروکجايی که محالت نام 

های قرمزرنگ هائی که با سفالرسند، به خانهگاه کن به اين روستاهايی را که بی آزار به نظرمین: گويداميليان می
ها اينور و آنور دهم، که با دوچرخه شبهايی را نشان می من به تو خيابان. اندوالوارهای محکم واستوار ساخته شده

کنم، پس از آن بايد برم می تا ساعت چهار و نيم صبح و اين کار را: او ادامه ميدهد. رکاب می زنم تا از سرما يخ نزنم
، "گاررل"، "اولدنبورگ"های در اين محله با نام. ها را بيرون بياورمها را ببرم، چربیی بوقلمونسينه: کشتارگاه

ها، گودال آنها در. های جنگلیانسان. همگی يک نام دارند" اميليان"، مردانی مانند "بادلبرگ" ، و يا "ويزک"، "اسن"
آنها به صورت نشسته و يا . خوابندپوشانند و میها میزير درختان، بدون هيچگونه سقف و حفاظتی خود را با برگ

 . چمباتمه زده مانند حيوانات وحشی دراز می کشند



ی درسايه سر ما دراينجا با دنياي«: گويد می" اميليان"هائی مانند  در مورد انسان" وشتا"کشيش شهر کوچک " پتر کوسن"
و او اين خطابه را بارها و بارها » .ايمما شبه ارتشی ناپيدا ايجاد کرده. زنند ها از ديدنش سر باز می و کار داريم که خيلی

 .آورد به زبان می

مردانی . ای وجود نداردکنند، چون برای آنها خانهگی می درجنگل زنده سربازان کارداند که بعضی ازاين اين کشيش می
های محل خوابشان شناسند، که در کنار گودالشان میهای آبی رنگ پالستکیرا مردم از روی کيسه" اميليان"نند ما

های خاردار ها در محاصره سيمهايی کــه مثل زندان  ها ببرند؛ کشتارگاه  ها با خود به کشتارگاهقراردارد و بايد صبح
 .شوند می ها و نگهبانان محافظتهستند، و بوسيله دوربين

در ايالت نورد " رداـ ويدربروک"درايالت نيدرساکسن و " اولدنبورگ"ای ميان  بزرگترين کشتارگاهای آلمان در منطقه
دراينجا هر ساله سه و نيم ميليون تن گوشت خوک، نهصد هزارتن گوشت مرغ وبوقلمون و . راين وستفالن قرار دارند

بريدن گردن، آويزان کردن، بريدن مقعد، :  الخی به اين صورت استس. شود چهارصد هزارتن گوشت گاو توليد می
 .کندن پوست، تيکه کردن، تقسيم کردن، بسته بندی کردن

 کند سيستمی که بيمار می

اين در ايالت نيدرساکسن و نوردراين وستفالن . خواهيم هرچه بيشتر گوشت بخوريم و آن را هرچه ارزانتر بخريمما می
ويزن : هائی مانندهمه در اين کار دست دارند، شرکت. شودی انسان منجر میلوژی باال و معاملهبه سيستمی از تکنو

هائی گرديده که همه جانبه مقاوم اين مناطق همچنين تبديل به فضای وحشتناکی پر از باکتری. هوف، تونيس، هايدمارک
تواند بيماری و اين سيستمی است، که می. گذار نيستای که در مواردی آنتی بيوتيک هم ديگر بر آنها اثرهستند، به گونه

 .زا باشد

اين شبه ارتش ناپيدا، ازطريق يک شرکت سالخی در کشور رومانی استخدام شده  سربازان کارمثل اکثر " اميليان"
ن او چگونگی زنده ماندن در طبيعت را درارتش رومانی فرا گرفته است و بابت پيدا کردن همين کار در آلما. است

او را به شهرک آلهورن در ايالت نيدرساکسن آورده . مجبور شده است چند صد يورو به عنوان حق داللی پرداخت نمايد
او برای شرکت هايدمارک، يکی . های چند طبقهاند، همراه با چهارنفر ديگر در اطاقی با تختخواب و درمجتمعی جا داده
های اين شرکت مدعی است که چيزی درمورد انسان. کندن کار میهای توليد گوشت مرغ وبوقلمواز بزرگترين شرکت

جا که غالبا همان شـرکت  پيمانکاری محل  و از آن. با  سرکارگرش درگيری پيدا کرد" اميليان"اما . داندجنگلی نمی
ل گرم برای دهد، اين درگيری با سرکارگر به معنای از دست دادن اين محاجاره می سربازان کارگی را به اين  زنده

بورگ و ويلدهاوزن، پناهگاهی  اميليان در نزديکی اتوبان شماره يک، بين کلوپن. گی درجنگل است خواب، يعنی زنده
 . های پالستيکی برای خود ساختزير سقفی از کيسه

او شعرهای . ندخوابد، خوابی عميق وبدون رويا، تا اينکه سرمای شبانه از راه برسد و او را بيدار کاو بعد ازظهرها می
سوی آسمان خواهد چرخيد، پاروی خونی است  دانی که برف به تو می«: سرايد و در فيس بوکش می گذاردغم انگيز می

 ." اين را ِکرمی به ِکرم ديگری گفت، که در ميا نه قرار داشت. ميان دو بهشت

. ی الکتروتکنيک تحصيل کرده استهدر رومانی او در رشت. اش صدای جوی ديويزن پسا پانک، شنيده ميشد از گوشی
 . اش که سئوال کنی چيزی برای گفتن نداردساله است و زن و فرزندی ندارد و از آينده ۳۴اميليا ن  

 »!تو کجائی؟ فوراً بايد سِر کار بيائی«

ی  تمام روز با اّره" يوآنا"های محل خواب اميليان، در کشتارگاه ديگری که متعلق به شرکت ويزن هوف است،  نزديکی
. ی عشق به اوستيورو هديه ۱۵يک جفت دستکش فلزی گران، به قيمت . برقی مشغول بريدن گوشت مرغهاست



که دوستشان دارد، به هنگام بريدن گوشت زخمی  هديه داده است، تا دستانش" يوآنا"ها را به اين دستکش" داريان"
 . نشود

بايد بيائی، اينجا دختری هست که تو از او خوشت «: يک روزعصر که به او زنگ زده بودند گفتند" داريان"دوستان 
ری دخت: شد، سريعاً فهميد که منظور دوستانش چه کسی است" لوهنه"وارِد ديسـکو در " داريان "زمانی که ". خواهد آمد

رقصد، در حالی او می. است" يوآنا"نام او . الغر اندام، يک لگين سياه پوشيده که موهايش را صورتی رنگ کرده است
 . تمام مدت به او نگاه ميکند" داريان"که برادرش مشغول پخش موزيک، پاپ رومانيائی است، و 

ی لبانش نشانی است بر ايما و هر لرزشی در گوشهآيد، و  تر می نزديک" داريان"يوآنا تعريف می کند که می ديد چگونه 
توانم بخوابم  من فقط وقتی می«: گويد می" داريان"يک وقتی . کنندآنان با هم به زبان رمانيائی گفتگو می. ای فراتر اشاره

 » .که کسی مرا در آغوش بگيرد

ما بايد اول برويم نزد «: گويد دست گرفته می داريان که دستان او را برای اولين بار در" يوآنا"ی در راه رفتن به خانه
دست در . در برنامه کاری نوشته است که او تازه روز بعد بايد سِر کار باشد. »ی کاری خودم را نگاه کنممن، تا برنامه

 سر کارگرش. زندزنگ می" داريان"های شب تلفن درنيمه. های لطيفها، تماساولين بوسه. ميروند" يوآنا"دست نزد 
 » !تو کجا هستی؟ بايد فوراً بيائی سِر کار«: شنود هـم صدايش را می" يوآنا"ُغرد که حتی  آنچنان بلند می

ها بدان آويزان هستند ايستاده است، گاوهای جلوی يک دستگاه نقاله که الشه" مان اشتين"درکشتارگاه شرکت " داريان"
ی با چاقوی بزرگ آشپزخانه سينه" داريان. "ک الشه ديگراند، هر دقيقه يسالخی شده روبروی صورتش قرار گرفته

بار مصرف های يکدستکش: گويداو می. کند او با دستانی بدون دستکش کارمی. َکنَدبَُرد، پوست آنرا میالشه را می
 . شوندفوراً پاره و خراب می

 سوزانند مدارک مهم را اغلب می

دارند، زمانی که گوشت حيوانات کشته شده را تيکه می کنند، هرباره دستان  های زيادی جای زخم" داريان"و " يوآنا " 
احتماال هردو به ميکربهای با مقاومت باال که به مقداری زياد درحيوانات کشته شده به علت بکارگيری . خود را می بَُرند

. آورند يوآنا جراحی وبيرون میگی می بايستی يک کيست را از رحم  به تازه. اند آنتی بيوتيک وجود دارد آلوده شده
درکلينيک ها، کشاورزان . کند ، و او جواب داده بود ، درکشتارگاه دربيمارستان ازاوسئوال کرده بودند که کجا کار می

را قرنطينه " يوآنا"اما . شوند و آنان را دراتاق های مجرد نگه می دارند دار شمرده می بعنوان گروه بيماران ريسک
 .که بتوانند او را برای تشخيص ميکروبها آزمايش کنندنکردند، جائی 

 !"پُليس!" " گاز بده" ، !" ادامه بده، ادامه بده "، !" سريعتر، سريعتر"

اند که تقريباً تمام  جا گذاشته آپارتمان کوچکی پيدا کرده و مبل بزرگ قرمزرنگی آن" داريان "و " يوآنا " دراين ميان 
و  های عطر درحمام هرکدام دوجينی از شيشه. ن هرروز آپارتمان را نظافت می کنندآنا. فضای اتاق راگرفته است
تو گويی . های ديگر می زنند ميگويند که پول آنها را بنوعی ازهزينه. ناوگانی از بوهای خوشادوکلن رديف کرده اند، 

 .ی حيوانات کشته را فراری دهند خواهند بوی زننده می

کنند با  گی ميکنند، محلی برای تفريح نيست، بنابراين زمانی که کارنمی وآنا و داريان زندهکه ي" لوهنه"دراطراف شهرک 
شان آنجا هستند که آنها نيز  تعداد زيادی ازافراد خانواده. روند يکديگرقدم می زنند، يـــا به مالقات مادر و خواهرشان می

 .کنند های گوشت درنيدرساکسن کار می پشت نقاله

اوميگويد که سرکارگرشان بعضی وقتها مزاحم و پررو است، او با وی مقابله می کند، . سخت ومبارزاستيوآنا زنی سر
های پر از ران  ها مجبور شده که صندوق گی کند که به همين دليل است که تازه او فکر می. ها موفق نميشوند ی زن اما همه



شدن با اين شکايت اعالم کرد که اين  بدنبال مواجه" هوف ويزن"شرکت . اند به تنهايی حمل کند مرغ را که خيلی سنگين
 .سرکارگررا تاروشن شدن قضايا از طريق شرکت پيمانکارش کنار خواهد گذاشت

های  من با کمال ميل حاضرم درسوپرماکت«: خودش هم نمی داند که بعدها چه خواهد شد، و با تأخيرمی گويد" يوآنا"
او زبان » .ت صندوق کار کنم، تابدين وسيله بـتوانم بيشتر هم به  آلمانی صحبت کنمدرقسم" ِروِ "يا "  ليدل"، "آلدی "

سريعتر، : "داند داريان لغات کمی را به زبان آلمانی می. آلمانی را خود با خواندن کتابهای آلمانی ياد گرفته است
 !"پُليس!" " گاز بده" ، !" ادامه بده، ادامه بده "، !" سريعتر

: او به من زنگ زد و گفت: می گويد" يوآنا . "به پاريس رفتند" يوآنا" و" داريان"ی تعطيالت کريسمس ، سال گذشته برا
 »چرا ؟«: و من پرسيدم»  می خواهی باهم به پاريس برويم ؟ من ترا دعوت می کنم«
 ."برای اينکه دوستت دارم"  -
 "چی ؟  اينرا بايد دوباره بگی"  -
 ".برای اينکه دوستت دارم   -

آنها چندتائی هم عکس گرفتند . چون امکان پرداخت بيش از يک روز پول هتل را نداشتند. البته فقط يک روز آنجا ماندند
دوباره به کشتارگاه آمد، سرکارگر اورا از دستگاه کنار کشيد و " داريان"اما فردای آن روز که . ودرفيس بوک گذاشتند

توضيح خود داريان اين » .عمو و پسرعمويت هم همينطور! برو. خواهيم ما تو راديگر نمی«. گفت که او اخراج هست
 .ارتش اجازه ندارند به پاريس بروند و خودشان را ازچشم سرکارگر دورنگهدارند  است که مزد بگيراِن شبه

 کجا  جائی ميان هيچ

نشان ميدهد که روی  ويترين آنها هايی را  در خيابان اصلی مغازه" داريان"، "اسن"تر از آپارتمانشان درشهر  دورکمی 
هايشان با مقوا پوشانده شده، زيرا زمان  ولی ويترين". بنگاه معامالت ملکی"يا " قنادی"، "نظافت بهداشتی پا"نوشته شده 

، هايی که قبالً رستوران وهتل بوده اند ساختمان جا قرار دارند؛ همه ها گونه خانه اين. زيادی است که بسته شده اند
همراه با پنج . گی کرده است ها داريان زنده دراين نوع خانه. کجا  ها و گاها جائی ميان هيچ ها و اصطبل ور گلخانههمينط

گويد ماشين را ازعقب پارک کن تا در صورت لزوم  داريان به من می. مرد دراطاقی که توالت توی آن قرار داشت
 .بتوانی بسرعت ازاينجا بروی

در اصطبلی " داريان. "بود" فِلد اشتاين" درشهرک " من اشتاين"درزمين کشتارگاِه شرکِت "  داريان"اولين محل اقامت 
گاوهائی را که فردا بايد سالخی می شدند، عصرها به اصطبل نزديک همين . گی می کرد تبديل شده به محل خواب زنده

. يورو برای يک تخت اجاره ميداد ۲۰۰انه ماهي. شبها را درکنار گاوها به سر می بُرد" داريان . "خوابگاه می آوردند
اينکه درهرماه مزدش چقدر است، . مزد ماهانه را بصورت نقد دريافت می کرد. اين مبلغ هرماه ازمزدش کم ميشد

 .کاغذ ومدارک مهم را اغلب می سوزاندند. يورو بود ۶۰۰وبعضی وقتها  ۵۰۰ازپيش مشخص نبود، بعضی وقتها 

کرد،  هميشه بايد اول به ليستی که دراصطبل محل خوابش نصب شده نگاه می. اونميدانست که کی بايد شروع به کارکند
 . آشنا شده بود" يوآنا"مثل هما ن شبی که با 

سئوال شود که چه مدت کارکرده است، اوچنان با تعجب نگاه می کند، که گويی اولين باراست چنين " داريان"اگر از
اوفقط اينرا ميداند که وقتی نيمه شب شروع » .تازمانی که نقاله کارمی کند«: دهد از او می شود و جواب میسئوالی 

 .خانه برود روز ساعت سه و نيم بعد از ظهر اجازه داشته باشد تا به بکارمی کند، احتمال دارد که فردای آن

درايالت . درآلمان همه چيز قانون خودش را دارد". ديکباراز طرف اداره دولتی کسی برای کنترل آم"گويد  می" داريان"
کرده اند که هرفرد برای محل اقامت نياز به شش مترمربع جا دارد واقامت بيش از هشت نفردريک عين م" نيدرساکسن"

" آدريان"سرکارگر قبل از آمدن مامورکنترل به . دراين اطاق کوچک، نفری اضافه بود" داريان. "اطاق مجاز نيست



او بايد با همکار ديگری جای » پس من کجا بخوابم ؟«: پرسد می" آدريان. "ويد که اوتختش را بايد از اين اطاق ببردگ می
جا البته امکان دسترسی به  اين. خوابشان را طوری تقسيم کنند که وقتی يکی بر سر کار ميرود، آن ديگری آنجا بخوابد

 .ود نبودشرکت اشتاينمن برای اظهارنظر در اين باره موج

. هميشه همان حرکت دستها، و هر روز از نو. بريدن گردن، آويزان کردن، قطع مقعد، پوست کندن، تيکه کردن
ديدن،  بدون  ارتش ارواح خسته وداغان بيدارمی شوند، بدون امکان فکرکردن، بدون امکان خواب سربازان کار شبه

 .بر عادتها باشیامکان توان کاری ديگر به جز اين که نيمه خواب فرامان

 ساختارهای مافيائی

های گريز از قانون، سيستم  نام اين راه. های گريز درقانون اين سيستم کاری عملِکرد دارد بعلت وجود راه
به هنگام گسترش اتحاديه اروپا به کشورهای شرق : است) قرارداد نه با خود کارگر بلکه با شرکت(» فرتراق ورک«

که،  ای الحاقی به مواد ديگر اضافه  و بتصويب رساند و آن اين فاظت بازارکار در آلمان مادهاروپا، دولت آلمان برای ح
سال از انتخاب آزاد محل کار در کشورهای  ۷پيوندند به مدت  ی اروپا می شهروندان کشورهای جديدی که به اتحاديه

 .جوم نياورنداميد بر آن بود که کارگران ارزان به آلمان ه. عضو اتحاديه صرفنظر کنند

که شرکتهای کشورهای تازه به عضويت درآمده،  وآن اين. کسی اين پاراگراف قانونی را که ريزنوشته شده بود نديد 
ترتيب کارگران  بدين. هم با شرايط کاری کشورهای خودشان و آن –ی خدمات به شرکتهای آلمانی را دارند  اجازه ارائه

و هيچ دادستانی هم نمی تواند عليه آن . لمان فرستاده می شوندرومانی با شرايط  کاری کشورشان استخدام شده وبه آ
 . کاری انجام دهد

بدون استقراردر ساختمانی با (دارند  ها که فقط صندوق پستی  هايی از نوع آن در کمتراز چند ماه تعداد زيادی شرکت
ور که کارگر برای ، درکشورهای لهستان، مجارستان ورومانی ايجاد گرديدند، وهمه بدين منظ)آدرس مشخص

. ها مجاز به استخدام کارگررا به منظور فرستادن به آلمان نبودند درحقيقت اين شرکت. های آلمان استخدام کنند کشتارگاه
قرار " تسايت"ی  مدارک زيادی از کارگران در اختيار نشريه. درواقع فرستادن کارگر قانوناً محدود به دو سال است

عدا د زيادی ازکارگران که بطوررسمی فرستاده شده اند، بيش از دو سال است که پشت دارد، که ثابت می کنند، ت
 . های سالخی ايستاده اند نقاله

منشی سنديکای مواد " ماتياس برومر. "کنند بندی می کشتارگاهها تمام روند توليد را ميان شرکتهای پيمانکاری تقسيم
ه بازاری ميلياردی بوجود آمده، با ساختارهای مافيايی، تنزل وسيل بدين«: غذائی ـ مصرف ـ رستورانها می گويد

 » .دستمزدها و برده داری مدرن

. است  اينجا تراکم حيوان بيش از انسان. گی می کنيم واقعاً می توان گفت که ما درمکانی چرب زنده«: ميگويد" برومر"
هزار کارگر که ازطريق اين قراردادها  ۴۰حداقل  گويد اکنون او می» .احتماالً مغزسرهم رنگ ميبازد. ُگه هم همينطور

درصد کل  ۸۰اين کارگران اکنون . استخدام شده اند در صنعت گوشت آلما ن وجود دارد و اين تعداد روبه افزايش است
ها تقسيم  بندی گوشت را نيز بين شرکت اخيراً کارهای ديگر و بسته. عهده دارند کار کشتار و تيکه کردن گوشت را به

سربازان  محاسبه قيمت چنان فشرده و نسبت سود حاصله چنان کم است که اين سيستم فقط با يک شبه ارتش از. کنند یم
 . تواند عملکرد داشته باشد ارزان میکار 

اسامی آنان تغيير داده شده ويا مختصر . وگو کرده است کارگر بصورت گروهی و تکی گفت ۱۵۰با " تسايت"ی  نشريه
 ۱۰۰۰به ندرت کارگری يافت می شود که . را کارگران ازخشم پيمانکار و سرکارگرشان هراس دارندگرديده است زي

ساعت کار در روز  ۱۲يورو درماه وبا احتساب بيش از ۹۰۰تا  ۸۰۰اکثرآنان مبلغی بين . يورو درماه حقوق دريافت کند
هاهم اصال هيچگونه ليست حقوقی  وبعضیبعضی ازآنان برگی دريافت ميکنند . وشش روز درهفته مزد دريافت ميکنند

غالباً بايد . يورو ماهانه جهت  تختخواب بپردازند  ۲۹۰تا  ۲۰۰گيرند، با يد  ازهمين مقدارمزدی که می. کنند دريافت نمی



بعضی ازکارگران بيمه درمانی : ای وجود ندارد، حتی برای درمان قاعده. ، کارد، کفش و پيشبند کار را خودشان بخرند
 .لمان را دارند وبعضی ها ندارنددرآ

 ی اروپا ی قوانين اتحاديه داللی انسان در لفافه

مردم و لهستان ديگر تقريباً جاروشده . شــرق: و تنها يک سمت موجود است. تر هرچه ارزان: تنها يک اصل وجود دارد
های  از اين به بعد هم واسطه. ها غاریو حاال بل. ها  پس ازآن رومانی. ها آمدند پس از آن مجارستانی. فرسوده شده اند

 . گردند  پيمانکارها در اکراين به دنبا ل کارگر اجير می

ها  اين. ها قراردارند ها و مجارستانی در راَس آن لهستانی. ها يک سلسله مراتب اجتماعی ساخته شده است در کشتارگاه
ها  پس از اينها رومانی.  دهند ميل خود را ترجيح میاغلب خودشان کارياب، پيمانکار يا سرکارگر هستند که  افراد فا

با آنان . ها هستند سپس بلغارستانی. های خود را آزارمی دهند بين آنان نيز سرکارگرانی وجود دارند که همشهری. هستند
آنان  کارگران ديگر در باره. ها دارند"روما"ها و "سينتی"ترين وضعيت را  سخت. گيرد رفتار بازهم بدتری صورت می

يورو  ۳توانند بنويسند، برای  ها نمی توانند بخوانند، نمی ها اجازه ميدهند هرکاری باهشان بکنند، آن می گويند که آن
 . َکنَند درساعت جان می

تغذيه بوقلمون که چاق وچله شود و کشتار آن يکی از مشمئز . اين سلسله مراتب در کشتارگاه بوقلمون قابل مشاهده است
کشتا . خورد هيچ کارگر کشتارگاه بوقلمون نمی. خورند بوقلمون ها مدفوع خود را می. است رشته کارها دراين ترين کننده

اين شرکت  -کنند  کارمی" ِگستلند"ها برای کشتارگاه  بسياری از آن. هاست ی بلغاری ر بوقلمون هم اکنون فقط  بعهده
درمحلی " هرمان ـ اهلر"درخيابان " ويلد هاوزن"د ــ و درهم ميفروش" ويزن هوف"های خود را با مارک تجاری  گوشت

و زنند  جا گشت می آنگويند که مرتبا  مردانی سخن میاز تعدادی از کارگران . کنند گی می حصاردار و گتومانند  زنده
شد همگی بايد ا گر درجه باال با. کنترل می کنند که آپارتمانها جمع  و جور باشند و شوفاژها با درجات باال کارنکنند

 .کارگران اين مردان را نگهبانان زندان می نامند. جريمه بپردازند

قصابهای جوان، ديگر به . اند های آلمانی، که قرار بود کارشان از طريق قانون محافظت شود، اکنون بيکار شدهقصاب
 . رفتن است اين شغل در حال از بين. آورند اين رشته روی نمی

افسرجنائی " ِدتلف کولده. "رسد تراز آن است که بنظر می ه تنيد های سالخی و پيمانکارا ن درهم ی شرکت رابطه
دهد که چگونه پيمانکار به رئيس شيفت  و معاون رئيس اين منطقه از حزب سوسيال دمکرات توضيح می" بورگ کلوپن"

پيشرو در بازار اروپا " دانيش کرون. "دهد ورگ رشوه میدر ايالت اسن ـ اولدنب" دانيش کرون"کار در کشتارگاه خوک 
. گويد که رشوه دادن در کشتارگاههای آ لمان امری معمولی و دارای سنتی ديرينه است گوی شرکت می يک سخن. است

 چهارمسئول شيفت کار را که توسط پيمانکار خريده شده بودند اخراج کرده" دانيش کرون"تاکنون  ۲۰۱۳از ماه مه سال 
دست ) نظم حاکم درکشتارگاه ها(کنند ــ اما به سيستم  کارانه اقدام می عليه اين رفتارهای بزه گهگاهی ها کشتارگاه. است

 . نمی زنند

سای شيفت کشتارگاه  کارگرانی را که مثال ژامبون را بطورصحيح نَبَُرند ") بورگ کلوپن"بنا به تحقيقات پليس جنائی (روٴ
آنان اجازه ندارند چنين کاری انجام دهند، . يورو جريمه می کنند ۱۰۰۰تا  ۵۰انه بروند، بين ويا بدون اجازه به سردخ

او . اگر رئيس  شيفت راضی نباشد بايد به پيمانکار مراجعه کند. زيرا که کار کارگران در مسئوليت شرکت ديگری است
ارگر اساساً کارگر او نيست، بلکه کارگر پيمانکار ی کارگرجيبش را پُرُکنَد، چرا که اين ک اجازه ندارد که ازطريق جريمه

من نمی توانم تصور کنم که رئيس شيفتی، شخصاً : گفت" دانيش کرون"گـوی شرکت  يک سخن. ديگری است
 . وخودسرانه ازطريق کارگران خود را پولدار کند

م به تاَسيس يک شرکت پيمانکاری های گوشتی، خود توسط يک دست نشانده، اقدا گاهی کشتارگاه يا شرکت توليد فرآورده
ها هم می تواند تقلب مالياتی کنند و هم ازمزاحمت سنديکاهای  اين. امتيازاتی دارد ها تاين کار برای اين شرک. می کند



اگرکشتارگاهی خود اقدام به ايجاد يک  شرکت پيمانکاری نمايد، ويا درکار قرارداد بين دو شرکت . مزاحم راحت شوند
 . اين ديگر قراداد قانونی نيست، بلکه ردوبدل کردن غير قانونی کارگران است دخا لت کند،

مدتهاست که خود شرکتهای پيمانکاری آلمانی هم اقدام به ايجا د دفتری درکشورهای اروپای شـرقی می کنند که فقط 
 .اروپا قانون اتحاديهی  در لفافهداللی انسان با کارگران ارزان،  -جهت استخدام  کارگران است 

عنوان فاحشه عرضه کنند  خواهند به دهند، که بعضی ازشرکتهای پيمانکاری، زنانی را که میدست اندرکاران احتمال می
براسا س مدارک موجود، شرکتها . ها می نمايند کنند و زنانی را که کمتر زيبا هستند راهی کار در کشتارگاه از هم جدا می

 . که با باندهای موتورسوار در تماس می باشندی پيما نکاری آلمانی وجود دارند 

 بازگشت کاپيتاليسم منچستری

ی ماليات رد آنها را  زمان چند شرکت ديگر را هم اداره می کنند و پيش ازآنکه اداره بعضی از شرکتهای پيمانکاری هم
برداريها روشن  ين کالهدرصد ا ۵زنند که فقط  دست اندرکاران تخمين می. پيدا کند، شرکت مذکوررا منحل می کنند

شرکت "مانند پرونده دادگاهی فرار از ماليات  -زند  ها يورو می و اگر هم  وقتی روشن شود، سر به ميليون. شوند می
اين امر را . ميليون يورو بود ۴های اجتماعی  ، مبلغ کالهبرداری تنها از بيمه درجريان اين پرونده". گوشت دی و اس

دردادخواست . کند قرار دارد ثابت می" تسايت"، که در اختيار نشريه "اولدنبورگ"اه ايالت دادگ ۲۰۰۴ی  حکم صادره
 » .هردو متهم قصد ايجاد منبعی برای درآمدی زياد را داشته اند«: چنين آمده است که

حدوديتی درآلمان ها می توانند با گشاده دستی اتحاديه اروپا، بدون هيچگونه م که بلغارها و رومانی اين سيستم از زمانی
گان به کارگران خيلی خوب  گان و جای دهنده همخوانی سيستم استخدام کننده. کار کنند، هيچگونه تغييری نکرده است

يک کارگر اروپای شرقی به تنهائی نه . های اجتماعی عمل می کند، از کالهبرداری مالياتی گرفته تا دزدی از بيمه
کارگران بدون حقوق اجتماعی و زنانی که مورد آزارجنسی . گی پيدا کند ندهقادراست کاری گير بياورد ونه محل ز

 .دردل ايالت نيدرسا کسندور از ديدها  اين است بازگشت کاپيتاليسم منچستری، به شکلی وسيع و. قرارمی گيرند

 ."او بايد اخراج شود. رود اوزياد توالت می"

 ."اوهم بايد برود. او ديشب زيادی نوشيده بود"

خطاب به سرکارگر شرکت پيمانکاری که او قبالً درآنجا کار  ،اجيرهستند در مورد کارگران  »ت«ها جمالت آقای  ناي
 .ميکرد

جوانی بُلُوند، قوی هيکل . ای دورافتاده درصد کيلومتری محل خود آمد، جايی که کسی اورا نمی شناخت ت به مهمانخانه
شوارتس "شرکت  مديراناو تا چند سال پيش يکی از . ديده است موزشاو قصابی آ. که هنگام دست دادن دست را ميفشرد

رئيس اين کارخانه خانم کريستين . سازی در اينترنت حضور خوش ترکيبی دارد ی کالباس اين کارخانه. بود" کرانس
له از شرکت او از جم. دار زن درشهر هامبورگ برگزيده شده است به عنوان بهترين کارخانه ۲۰۱۳شوارتس، درسا ل 

" ليدل"و " آلدی"هايی مانند  های گوشتی خود را به سوپرمارکت کند و فرآورده گوشت خريداری می" تونيس"شرکت 
 . دهد تحويل می

او بسرعت دريافت که اين .  گذاری کردند ت يکی ازکسانی است که با ديگران سيستم پيمانکاری را دراين شرکت بنيان
» .اين برای ما کامالً بی تفاوت بود، مهم فقط اين بود که سيستم عمل می کند« :ت می گويد. سيستمی استثماری است

ت . می نامد" برده داران"يا " دالل انسان"وشرکتهای پيمانکاری را " کارگران اجباری"اوانسا نهای درپشت نقاله ها را 
گی با تلفن به  شد، بساده اخراج می اش را که کدام کارگر بايد ی نزديکی داشت و خواسته با شرکتهای پيمانکاری رابطه

 . آری کارگران ديگری جلوی درب شرکت صف کشيده بودند. کرد سرکارگران اعالم می



کارگران را به جلو «. شدند ها کوتاه تر می شد و زمان استراحت گويد که ساعات کار به نُدرت رعايت می ت می
 .  نمانده بود ای بيش ازهر نيم ساعت استراحت چند دقيقه» .راندند می

" چيپ"شود نياز به يک  هرکارگری که وارد کارخانه می. ت ادامه می دهد که کارخانه مانند يک زندان امنيتی است
اما ساعات .) شود دار که هنگام ورود وخروج به دستگا ه نصب شده در درب ورودی وارد می کارت مغنا طيس. (دارد

 . ندکار طبيعتا بعدا درسيستم تغييرداده ميشو

های  ها نيز انسان ت احتمال داد که آن. پرسند که آيا اجازه دارند ازشيرآب، آب پُر کنند يکباردوزن کارگر از ت می
 . اما چيزی در اين مورد ازشان نپرسيد. جنگلی هستند

گويد که اين اتهامات واقعيت ندارند، و کنترل ساعات کار در دست شرکت خدماتی است که با  خانم شوارتس کرانتس می
 . ما قرارداد دارد

 گی صدای اعتراض خود را بلند کرده اند برخی ازکارگران نيز به تازه

. شدند گويند که  کارگران رسمی شرکت با برنامه تعويض می می" کرانتس شوارتس"ی سابق شرکت  کارمندان عاليرتبه
ها   گفته  به اين. کردند ای پائين تر تنزل پيدا می شدند، اخطاريه ميگرفتند وبه درجه کارکنان بــــــه جائی ديگرمنتقل می

بند کسی کمی جابجا شده و يا کسی از دِر  عنوان مثال اگر دهان به. وان پيدا کردت بودند که دليل برای اين اقدامات را می
ای هم بود، به هنگام صحبت، از يادآوری اين همه  ها که استاد کار آزموده يکی از اين اخراجی. اشتباهی بيرون رفته باشد

 . تحقيرها به گريه افتاد 

کرد و با  او خود، بايد تعداد زيادی از کارکنان را اخراج می. رفتندگويد که بعضی ازکارمندان سطح باال خودشان ت می
اش دوبرابرشد و سپس يک تلفن مبيل و يک  در عرض يک سال حقوق ماهانه. شد عذاب وجدان پول بيشتری نصيبش می

 » .بزرگی ماشين مهم نبود، پول بنزين را شرکت می پرداخت«. ماشين شرکت هم گيرش آمد

 . ست که ازآنجا بيرون آمده استت امروز خوشحال ا

های  ما  درست برعکس، پس از تجارب بد و گزارش: شرکت شوارتس کرانتس تمام اين اتهاما ت وارده را رد می کند
 . منفی، به قرارداد خود با پيمانکارهای پيشين پايان داديم و تعداد کارگران استخدامی دائم را افزايش داديم

 ساسا کجا قرار دارند؟ ها ا دراين سيستم، آلمانی

ها را گير  ، زنا ِن خانه دار، کارگران زن اين شرکت)محل اصلی شــرکت دانيش کرون(ايالت اِسن " اولدنبورگ"درشهر
بعضی از اين زنان . اوالد پر کنند ی حق يورو برايشان تقاضانامه ۱۵۰کنند که در ازای  ها پيشنهاد می آورند و به آن می

جا که شبه ارتشی وجود دارد، هرکسی  آری اين. کنند ها را پيش پزشک همراهی می يورو نيز آن ۵۰ دار با دريافت خانه
 .    بايد چيزی نصيبش شود

 ۱۹۳۳که شغلش فروش لوازم دکوراسيون است، آپارتمانهائی را در دو پادگان قديمی که ازسال " هلموت اِبِرشت"آقای 
شوند و از  ها کامل بسته نمی ازآنجا که پنجره. دهد يورو اجاره می ۳۵۰هانه ها صورت نگرفته به مبلغ ما تعميراتی درآن

ی آخر باز کنند وبه اين علت  ها هوای سرد وارد اطاق می شود، مستاجرين مجبورند شوفاژهای خود را تا درجه درز آن
. ديوارها پر از قارچ هستند .بوی گند فضا را پر کرده. رسد يورو می ۱۴۰ها به  ی اين آپارتمان قبض پول برق ماهانه

ها  ها را تازه کنند، اما طبيعی است که استاندارد نظافت اين ها بايد مرتباً هوای اطاق اين«: آقای ابرشت با تحقير می گويد
 » .با ما فرق دارد



ای پيمانکاری صاحبان شرکته. ويالهای برده داران. های اغراق آميز وجود دارد دراين منطقه ويالهای با شکوه با ايوان
 . نامد يکی از افراد اتحاديه اين را بازگشت به دوران بربريّت می. کنند گی می جا زنده دراين

 سياست اساسا خود را درکجا پنهان کرده است؟
  

ماريا "و خانم " دانيال رايم"  ماه پيش وزير اقتصاد ايالت نيدرساکسن اين موضوع را بعنوان مشکل پذيرفت و خانم ۱۴
ی وظائف اين  محدوده. را بعنوان مشاورين خود برای مشکالت شاغلين رومانيائی و بلغارستانی استخدام نمود" کروموا

ی  ديده چنان ناروشن و گسترده هست که اين دو خانم، که متولد بلغارستان و رومانی هستند، در درجه دو خانم دانشگاه
 . اند نخست کارشناس ادارات دولتی آلمان شده

و " نتو"های  های فروشگاه ها و درپارکينگ جلوی کشتارگاه.  مام روز با همراهی يک محافظ  درايالت درحرکتنداين دو ت
شود، مدام قضييه درمورد  ها تلفن می دائماً به آن. شود بيش ازهرچيزصدای تلفنهای دستی آنها شنيده می. ايستند ليِدل می

اومطمئن است اگر بگويد، اورا . سرکارگرش بگويد که حامله استخانمی که جرأت نمی کند به . مشکالت  حياتی است
کارگری که انگشتش عفونت کرده ولی سرکارگر اجازه دکتررفتن را به اونمی دهد ـ زيرا او بيمه . کنند اخراج می

 .درمانی ندارد

واميد را گسترش دهند؟ هردو خانم  هائی نيز هستند که اين ماجراها را نپذيرند، با آن مقابله کنند، آيا در اين داستان انسان
و " يوآنا"که برای " لوهن"مدير کلوپ جوانان " پاول زاندمن. "چنين انسانی هستند" کرومووا"و " رايم"مشاور

که معلم زبان " ِهرتِل  اِِولين"خانم .  کنند است که مقاومت می هائی خانه و کار جديدی پيدا کرد هم جزء انسان" داريان"
 –دهد  ی آلمان را سازمان  ی وظائفش ادغام کارگران درجامعه کوشد که فراتر ازحيطه ها است، می خارجیآلمانی برای 

 . شود ها گرفته  هايی که نگرانند که نکند با اين کار چيزی از آن درست برعکس آلمانی

دريک : ای نامعمول است هنوز اين صحنه. گی صدای اعتراض خود را بلند کرده اند ازکارگران نيز به تازهبرخی اما 
فقط اين غيرمعمول نيست که آنان دراين . ايستاده اند" گارتا"روزآفتابی پائيز، دوازده کارگر روبه روی اصطبل 

دوازده اندام . ها اين جرأت را به خود داده اند که آنجا جمع شوند که اين نيز که آن بعدازظهر درکارخانه نيستند، بل
که " نيکوال اِر"دروسط دايره . ای تشکيل می دهند ها با ترديد ودودلی دايره آن. رزشیهای و پريده با ژاکت |رنگ
 .ای تهاجمی دارد، ايستاده است يهروح

 

 »اند؟ های گذشته اخراج کرده همه ازما را در ماه چرا اين« : پرسد او می
 » کند بايد فقط شب کارباشد؟ چرا آدريان که پنج سال ونيم است اينجا کار می«



اين " دانيال رايم. "گی کنند چهل وچند سال دارد، ازحقوقش بايد زن وفرزندانش دررومانی هم زنده." نيکوال اِر"
تر ايستاده  طرف رئيس شرکت پيمانکاری که همراه با وکيلش چند مترآن" شورمن"های او را به آلمانی برای آقای  پرسش

 .  کند است، ترجمه می

 : اين صدای گروه همخوانان شبه ارتش است. شوند گری برای صحبت کردن بلند میی کارگران يکی پس ازدي همه

 کاری به ما پول نمی دهند؟ چرا بابت شب
 چرا پول کامل تمام ساعات کارما را نمی دهند؟ 

 چرا ما کارت مغناطيس داريم که ساعات کارما درش ضبط نشده؟
 است؟ ساعت از کار در يک قبض حقوق کم  ۳۰چرا درماه گذشته 

 چرا نبايد ما پس ازدوساعت ونيم کار و نه بعد از پنج ساعت، استراحت داشته باشيم؟ 
 چرا زمان استراحت نه نيم ساعت بلکه چند دقيقه است؟

 يورو بابت اين محل خواب بپردازيم؟ ۲۴۰چرا ما بايد 
 چرا بايد چهارنفره دريک اطاق بخوابيم؟ 

چند تا . داند  برابر اين سئوال که چند نفر کارگر پيمانی دارد؟ چيزی نمی در. گويد صاحب شرکت پيمانکاری هيچ نمی
 .نام شرکتها چيست؟ خبری ندارد. داند شرکت دارد؟ بازهم نمی

ها براثر شرايط اجباری که کارخانه  درآن قرارگرفته انجام شده است،  دهد که اين اخراج وکيل ايشان با لفاظی توضيح می
گوشت مرغ " هايدمارک"منکراين است که اين کارگران معترض برای شرکت " شورمن"آقای . وکاری نمی توان کرد

نيز " هايد مارک. "کنند مدارکی در اختيار دارد که خالف اين را ثابت می" تسايت"تکه تکه می کنند، اما در نشريه 
 . ازاين مسئله اظهار بی خبری می کند

. گی می کند آنجا زنده" نيکوال اِر"شوند که بازسازی شده و  لی وارد میپيمانکار و کارگران اکنون به ساختمان اصطب
. شوی يک فضای بسياربزرگ است اولين جائی که وارد می. اصطبل را اجاره کرده است" شورمن"شرکت آقای 

يم، يک مبل از وقتی که ما اعتراض خود را اعالم کرد. تا دورروز پيش اينجا کامالً خالی بود«: گويد می" نيکوال اِر"
او با دست به يک عکس » .را هم به ديوار آويختند» َون گوگ«و يک پوستر نقاشی . جا گذاشتند کهنه و يک ميز در اين
 . کوچک اشاره می کند

های کهنه وداغان فلزی  ها پرشده اند، در کنارشان تختخواب ها قرار دارند که با پتوها و لباس درآخرسالن اطاق خواب
االن سه تختخواب آنجا قرار دارند، با عجله از «: گويد می" نيکوال اِر. "های کثيف ابری و قلمبه شده تشک ارتش آلمان با

 » .هراطاقی يک تخت را برداشته اند

 دهد؟  بينيد، چه حالی به شما دست می چيزها را می  آقای شورمن، وقتی شما اين

ديدم يک تشک داشتم  ی کارآموزی قصابی را می که من دوره زمانی. اينجا طبق استاندارد مجهزاست«: دهد او جواب می
نه چهل وچندساله و نه پدر يک خانواده بود اصالً به " نيکوال اِر"اين که او آن زمان مانند » .که روی زمين گذ اشته بودم

 .کند کله اش هم خطور نمی

 .»عتقداما نه م«کند که  ، ولی اضافه می»من مسيحی هستم«: گويد آقای شورمن می

همه کارگران  کند که با اين کند و ادعا می شروع به توجيه خود می" شورمن"پس از ديدار از محل خواب کارگران آقای 
کنند که از اول ژانويه شامل حال اين  او درآمد خوبی دارند و حداقل دستمزد هشت و نيم يورو ساعتی را دريافت می

 .شود کارگران پيمانی درصنعت گوشت هم می



که کارگران بايد بابت لباس کار  اين. حداقل دستمزد پيدا خواهد کردقانون  آقای شورمن راهی جديد برای فرار ازحتماال ا
اما آقای شورمن دستورداده که به . و ابزار کار ونظافت پول پرداخت کنند، امری است که مدتهاست معمول شده است

و گاها  ۲۴۰گاها کند که  را موظف میها  ک کارگران بدهند، که آنبرگی را به تک ت ،همراه قبض تسويه حساب ماهانه
اين مبلغ : گويد وکيل آقای شورمن می. واريزکنند" شرکت خدماتی يوـ ام ـ با مسئوليت محدود"يورو به حساب  ۲۹۰

بلغ را واريز دانند که برای چی اين م اما کارگران نمی. به محل کاراستاياب و ذهاب ی  برای اجاره محل خواب وهزينه
 . ها که در اختيار نشريه تسايت قرار دارند، هيچ دليلی برای اين کار ذکرنشده است در اين برگ. کنند می

 !ندارد» چرا«ارتش 

رئيس شرکت پيمانکاری، وکيلش و کارگران، درمانده کنار هم . گيرد خود می درپايان، صحنه قدری حالت سوررئال به
گی از هم خداحافظی کنند، گوئی هيچ اتفاقی نيفتاده است؟ نيکوال اِر  ساده آيا حاال به. بايد کرد دانند چه ايستاده اند و نمی

کند، به خود  بلند میآرامی  بهسرانجام سر خود را . آورد اما کالمی به زبان نمی ،کوشد شروع به صحبت کند چند بار می
لطفا به من . لطفاً بگذاريد من کارکنم«: پرسد میشورمن نگاه کند، و از او آقای ن به چشما امستقيمتا دهد  جرأت می

جوابی  بدون، ايستادهجا  همانشورمن، عاری از هرگونه عاطفه واحساسی آقای » من چه کاراشتباهی کرده ام؟: بگوئيد
 .»چرا«به اين 
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