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 Human rights  بشر حقوق

  
  بھرام رحمانی

 ٢٠١٣ فبروری ٢٢

 !گوشت خواری يا گياه خواری؟
  )بخش نخست(

   

 است ئیھای بزرگ اروپابخش اول در رابطه با تجارت گوشت توسط شرکت : اين مطلب در سه بخش منتشر خواھد شد

 که ئیعالوه بر اين، دارو. که قرار بود به مشتريان خود گوشت گاو ارائه دھند اما به جای آن، گوشت اسب داده اند

 گاردين نوشته است ۀروزنامھم چنين . برای پرورش اسب ھا استفاده می شود برای انسان خطرناک و سرطان زا است

 بخش دوم اين مطلب . گوشت اسب، با شرکت ھای قاچاق سالح ارتباط داشتند فروشۀ واسطه ھا در زنجيرظاھراً 

  . قتل عام حيوانات در کشورھای مختلف و بخش سوم و آخری آن نيز در رابطه با گياه خواری استۀدربار

دھنده در سراسر اروپا  تکانخبر ، اين »گوشت گاو« اسب در محصوالت عرضه شده با عنوان DNA ۀبا مشاھد

 سال جنوری اروپا از آن جا آغاز شد که اواسط ۀھای عضو اتحادي ماجرای پخش گوشت اسب در کشور. ر يافتانتشا

 ايرلند محصوالت گوشتی مختلف را مورد آزمايش قرار داد و پی برد که گوشت ئیجاری ميالدی، سازمان بھداشت غذا

  . اند  پخش کردهئیپاھای مختلف ارو ھای کشتار شده را با برچسب گوشت گاو در کشور  اسب

اروپا عرضه می شد، آثار » مسلمانان«برای » حالل« يک شرکت ھم که با برچسب ئیھم زمان در محصوالت غذا

، به انجام ئیھای مختلف اروپا ھا موجب شد تا حکومت ھای کشور انتشار اين خبر.  شدئیگوشت خوک کشف و شناسا

  .در کشورشان را در دستور کار خود قرار دھندآزمايش ھای دقيق روی محصوالت گوشتی عرضه شده 

 نيز در يدنھای انگليس، فرانسه و سو در واقع با شدت يافتن نارضايتی برخی از مصرف کنندگان، پس از ايرلند، کشور

 در محصوالت DNAنتايج آزمايش ھای .  و جنايت شرکت ھای خودشان شدندئی ای درگير اين رسوا ابعاد گسترده

  .ھا مطابقت داشته است  اسب DNAھای توزيع شده با  ھا نيز نشان داد که گوشت  رگوشتی اين کشو

اما در .  ای در قبرس رسيد  به صادرکنندهءبراساس گزارشات، رد گوشت اسب در محصوالت گوشتی فرانسه ابتدا

 ی کرده بود که بعداً لندی خريدارا قبرسی، اين محصوالت گوشتی را از تاجری ھۀتحقيقات بعدی معلوم شد که صادرکنند

در اين .  خود محصوالت خريداری شده را از يک شرکت توليدکننده در رومانی خريده بودۀبروشن شد وی نيز به نو

 است که برای درمان اسب ھا مورد استفاده قرار می گيرد و به اين ترتيب ئیھا خاطر دارو بين نگرانی بيش از ھمه به 

  !ب برای انسان خطرناک باشد و سرطان زاستاحتمال می رود که مصرف گوشت اس

لندی و ا داد که اسب ھای ذبح شده در قصابی ھای رومانی از طريق شرکت ھای قبرسی، ھ اما تحقيقات نشان می

اين .  در انگليس و فرانسه راه پيدا کرده استئیفرانسوی به رستوران ھای زنجيره ای و فروشگاه ھای محصوالت غذا
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 اند گوشت اسب را به   توليد گوشت اسب و صادر کردن آن، گفتهتأئيد ضمن ئیکت ھای رومانيادر حالی است که شر

  .اند جای گوشت گاو به فروش نرسانده 

ذبح و خوردن گوشت اسب در رومانی امری معمول است و تنھا پرسش اين است که چرا گوشت اسب را با برچسب 

اند که   نيز در واکنش به اتھامات اخير ادعا کرده ئی ھای رومانيا یاند؟ از سوی ديگر، قصاب عرضه کرده » گوشت گاو«

   اند؟ شان را با برچسب گوشت اسب به اروپا فروخته محصوالت 

 شود چيزی در  براساس ارزيابی مقامات کشور فرانسه، قاچاق گوشت اسب از چند ماه پيش آغاز شده و برآورد می

  .شت گاو در اين کشور توزيع شده باشد تن گوشت اسب به اسم گو٧٥٠ تا ٥٥٠حدود 

زيرا اروپا، نقطه ای از جھان است که تا حدودی در .  اين واقعه مردم اروپا را به شدت تکان داده و نگران کرده است

آن جا، نظم و قانون و کنترل و آزادی ھای نسبی وجود دارد و موازين انسانی تا حدودی رعايت می گردد و اال در قاره 

ر جھان، وضع به حدی خراب تر و بدتر است که به ھيچ وجه نمی توان با اروپا، به ويژه کشورھای ھای ديگ

  .اسکانديناوی و اروپای غربی مقايسه کرد

 آغاز ئی، رد و بدل کردن اتھام بين کشورھای اروپائیپس از پخش شدن نخستين اخبار و گزارشات در مورد اين رسوا

لند را متھم ا در رومانی، قبرس و ھئیابطه با کشف محصوالت تقلبی، شرکت ھامقامات فرانسوی، در ر. شده است

  . کرده اند که بخشی از زنجيره اين فاجعه بزرگ بوده اند

ند الندی اعالم کرده اند که حاضراس جمھور رومانی، به دنبال حفظ اعتبار توليدکنندگان کشور خود است و مقامات ھئير

  . ند را مورد بررسی قرار دھمسأله

 مجلس عوام به نمايندگان قول داده است که از اين پس بازرسی ھا جلسۀاوون پترسون، وزير محيط زيست انگليس در 

 فراورده ھای گوشتی تشديد شود و از جمله گوشت مورد استفاده در مدارس، تأمين ۀدر بخش ھای گوناگون چرخ

 . بيمارستان ھا و زندان ھا مورد بررسی قرار گيرد

 چندان مھمی ۀمسألال تايمز، مدعی شده است که برای يک سوم مردم، خوردن گوشت اسب به جای گوشت گاو فايننش

 به خصوص در مورد فرانسه صادق است، زيرا در حالی که در انگليس و برخی کشورھای مسألهاين . نخواھد بود

 . سب نيز می فروشند خوردن گوشت اسب تابو است، در فرانسه بعضی قصابی ھا گوشت ائیديگر اروپا

چرا که بحث بر .  را پرده پوشی می کنندمسألهبه نظرم برخی از اين رسانه ھای بورژوازی، آگاھانه و عامدانه اصل 

سر توزيع گوشت اسب يا گاو نيست، بلکه بحث اساسی بر سر اين است که شرکت ھای توليدکننده گوشت اسب 

مھم تر از . او و با قيمت گوشت گاو، به مصرف کنندگان فروخته اندکالھبرداری کرده اند و آن را به جای گوشت گ

رمون داده می شود که سرطان زاست از اين رو، وھمه، گزارشات پزشکی حاکی از آن است که برای اسب ھا نوعی ھ

تفاوت گوشت اسب بايد تحت کنترل ويژه قرار گيرد در حالی که چنين کنترلی بر گوشت گاو وجود ندارد و کنترل آن م

  .است

است که فروش جھانی آن در سال » فيندوس «يدنی مطرح شده، نام شرکت سوئیمھم ترين نامی که تاکنون در اين رسوا

 .، به بيش از يک ميليارد پوند و به عبارت ديگر بيش از يک و نيم ميليارد دالر رسيده است٢٠١١

 اخير، به شدت ئیخ زده توليد می کند پس از رسوا يۀپيش بينی می شود که فروش محصوالت اين شرکت که غذای آماد

 .  آن برای برگشت به وضعيت پيشين ترديد ايجاد شده استئیکاھش يابد و در مورد توانا

بنا به بررسی . بگيرد پس ئیچرا که شرکت فيندوس، مجبور شده است که برخی از اقالم خود را از فروشگاه ھای اروپا

 درصد و در برگرھای تسکو ۶٠ريتانيا، مقدار گوشت اسب در الزانيای فيندوس بيش از  بئیآژانس استاندارد مواد غذا

  . درصد بوده است٢٩حدود 
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 درصد بعضی محصوالت آن را گوشت اسب تشکيل می ۶٠افزون بر فيندوس، شرکت تسکو نيز پذيرفته که بيش از 

ا که از يک توليدکننده در لوکزامبورگ  فيندوس، يک محموله از الزانيای آماده رئیشرکت مواد غذا. داده است

اين توليدکننده خود اخطار داده بود که به جای گوشت گوساله، . خريداری کرده، ظاھرا از انبارھا جمع آوری کرده است

 و بريتانيا توليد شده يدناين محموله برای شرکت فيندوس در سو. در الزانياھای توليد از گوشت اسب استفاده کرده است

 . بود

، آزمايشاتی را بر روی اين محصول انجام داده است و اعالم کرده که الزنيای حاوی گوشت يدنشرکت فيندوس در سو

  .اسب، می تواند به مغازه ھا نيز رسيده باشد

لندی و قبرسی به شرکت فرانسوی ا ھۀبر اساس گزارشات، گوشت ھای اسب از رومانی پس از دخالت دو واسط

 بعد اين کارخانه شرکت کوميژل در لوگزامبورگ است که غذاھای منجمد شده ۀ می شود، در مرحلاسپانگرو انتقال داده

  .  سوپرمارکت ھا کرده استۀرا تھيه کرده و آن ھا را روان

وی در .  خوانده شود خشمگين استئی اصلی اين رسوامسؤولويکتور پونتا، نخست وزير رومانی از اين که کشورش 

 اروپا شود که ۀيت ھا متوجه عضو جديد اتحاديمسؤولاين تمايل وجود دارد که تمام «: ی گويدواکنش به اين اتھام م

  ».را عصبانی می کندن اين م. تصوير زياد خوبی نيز از خود نشان نداده است

با اين وجود .  کوميژل فرانسوی، گوشت ھای تھيه شده و بسته بندی شده را به شانزده کشور صادر کرده استۀکارخان

  . و بريتانيا اين محصوالت را از بازار خود خارج کرده انديدندر حال حاضر کشورھای فرانسه، بلژيک، سو

 فيندوس که گوشت ھای اسب در بسته بندی ھای آن ئیدر اين رابطه شرکت بين المللی برداشت و فرآوری مواد غذا

  .ال می بردؤرا زير سيافت شده است، شرکت فرانسوی کوميژل منبع تھيه کننده اين گوشت ھا 

 به فروش رفته و سويدن، الزانيای تقلبی ماه ھا در سويدنست که به گزارش اکوت، بخش خبری راديو ااين در حالی 

  .حتا در مدارس نيز از آن استفاده شده است

وارد می از سوی ديگر، تاکنون انگشت اتھام به سوی شرکت ھای لھستانی نشانه رفته بود که به اروپای غربی گوشت 

  . گذشته ادعا کرد که منبع گوشت، رومانی استۀروز جمع» کوميژل«اما شرکت فرانسوی . کنند

 فرانسوی به فروش گوشت اسب به ئی است که کشتارگاه ھايش از طرف شرکت ھای غذائیرومانی، يکی از کشورھا

کارموليپ که شرکت صادرات گوشت مدير شرکت . اتھامی که رومانی آن را رد می کند. جای گوشت گاو متھم شده اند

لند ادر سال گذشته ميالدی شرکت کارموليپ سه محموله از گوشت اسب را به وزن شصت تن به ھ«: است می گويد

اين گوشت ھا به عنوان گوشت اسب فروخته شدند و با قيمتی به فروش رسيدند که گوشت اسب فروخته می . صادر کرد

  ». شده ھم حاکی از اين بود که اين گوشت ھا، گوشت اسب ھستندھمه اسناد و مدارک رد و بدل. شود

اين خبر در بسياری از .  که قرار بوده از گوشت گاو باشد، حاوی مقداری گوشت اسب ھم بوده استئیغذادر واقع 

  .رسانه ھای اروپا، انعکاس يافته است

ثابت کرده که در ترکيب الزانيای شرکت فيندوس، مقداری گوشت اسب ھم بريتانيا  ئیآزمايش آژانس استاندارد مواد غذا

ای  ھای زنجيره  اين غذاھای منجمد در فروشگاه . ای به اين مورد شده باشد بوده، بدون اين که در برچسب غذا اشاره 

  . اند بسياری به فروش رفته 

 را مسأله را نرنجاند، ئی مواد غذاۀ، نخست وزير بريتانيا، برای اين که صاحبان شرکت ھای توليدکنندديويد کامرون

 ای  مسأله.  غذاھای منجمد مغازه ھا را آلوده يا زيان بار بدانيمۀھيچ دليلی وجود ندارد که ھم«: چنين توجيه کرده است

 آن ھا و نبود ۀ سالم بودن يا نبودن غذا نيست، بلکه در مورد برچسب ھای روی غذا، عرضۀ کرده، دربارکه بروز

  ».ھای مشتری ھا توجه کافی نشده اطالعات دقيق است و اين که به نياز
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ول ن بھداشتی، عموم را از مصرف اين محصمسؤوالدر بريتانيا،  را مطرح می کند که ئیدر حالی کامرون، چنين ادعا

  . به دليل خطر وجود يک داروی مخصوص اسب ھا، که برای انسان ھا سرطان آور است، برحذر داشته اند

به من احساس بسيار بدی دست داد که ما در حال نگريستن به «: ، وزير محيط زيست بريتانيا گفت»اوون پاترسون«

ھا در جھان در حال جا به  آری، حجم بسيار زيادی از انواع کاال. ھستيمای بزرگ و در ابعاد جنايتی بين المللی  توطئه 

  ».رود که در برخی نقاط، يک کاالی درست، جايگزين چيزی ديگر شده باشد  است و گمان می ئیجا

ن  که من می دانم بحث غيربھداشتی بودئیتا جا«: يا ميشل بارنيه، کميسربازار داخلی و خدمات اتحاديه اروپا می گويد

 است و دستگاه ئی بھداشتی صحت نکنيم اما به ھر حال يک رسوائیبنابراين، از رسوا. اين محصوالت مطرح نيست

  ». بايد با کسانی که اين عمل را مرتکب شده يا اشتباه کرده اند و يا تقلب کرده اند با جديت برخورد کندئیقضا

با … نمی دانيم چه می خوريم«: سانه ھا گفته استيک خريدار در يکی از فروشگاه ھای بروکسل، به درستی به ر

:  ديگرۀبه گفته يک مصرف کنند» ...ھر چيزی را بدون آن که بدانيم بھمان می دھند… مصرف کننده بازی می کنند

  ». غذا مواخذه کرد، ولی سياست مداران به ھرحال اھميت نمی دھندۀبايد از توليدکنندگان عمد«

 نه به فکر مردم و توليد مواد ئی مواد غذاۀسادگی نشان می دھد که شرکت ھای توليدکننداظھارنظرھای اين گونه، به 

 و غيره غذاھا را خوشمزه به بازار ارائه دھند تا ئی و داروئیيماک فکر آن ھستند که با چه ترکيبات  سالم، بلکه بهئیغذا

رند؛ بدون اين که به عوارض و عواقب مشتريان بيش تری را نسبت به کاالھای خود جلب کنند و سود بيش تری بب

  .انسانی آن اھميتی بدھند

 گوشت اسب به جای گوشت گاو، در افکار عمومی مردم اروپا به حدی نگران کننده بوده است که ۀ عرضۀمسألاکنون 

  .گوھای خود قرار دھد و  نيز مجبور شده اند آن را در محور گفتدر بروکسل اروپا ۀاتحاديوزيران کشاورزی 

 کشورھای ۀاين مشکل شامل حال ھم«: به گزارش يورونيوز، سايمون کاونی، وزير کشاورزی ايرلند، گفته است

 و مراعات منافع مصرف ئیيت اصلی اعمال قواعد برچسب زدن بر مواد غذامسؤولالبته، .  اروپا می شودۀاتحادي

  ».اما کميسيون اروپا در اين ميان نقش ھماھنگ کننده را دارد. ، با يکايک کشورھای عضو استئیگان مواد غذاکنند

 که اين فرآورده ھای گوشتی از طريق آن ھا رد شده تا به ئی کشورھاۀ اروپا، در امور بھداشتی گفت ھمۀکميسر اتحادي

  . ھستندیئمقصد برسد، مظنون به دست کاری ترکيب فرآورده ھای نھا

 آن وزن اقتصادی و در نتيجه قدرت بسياری ۀ، تجارتی بسيار پر رونق است که به توليدکنندگان عمدئیتجارت مواد غذا

   از وجود شبکهئیبه ھمين دليل، تحقيقات در مورد ورود گوشت اسب به جای گوشت گاو به بازارھای اروپا. می دھد

 . ن خبر می دھدئيبا قيمت پا انتقال محصوالت گوناگون ۀھای سازمان يافت

جورنال دو  «ۀ، وزير امور مصرف کنندگان فرانسه، به روزنام»بنوئيت ھامون«شنبه گذشته برای نمونه، روز يک

 ھزار يورو سود از طريق اين اقدام متقلبانه تحصيل شده است، يعنی اين ٣٠٠ارزيابی ما اين است که «: ، گفت»ديمانش

  ». از ماه آگوست اين اقدام انجام می شده استظاھراً . شده استقضيه از چند ماه پيش شروع 

آ روی محصوالت گوشت گاو برای ارزيابی ابعاد .ان. تست دیۀ اروپا، در حال حاضر با برنامۀدولت ھای اتحادي

   . فروش گوشت اسب به جای گوشت گاو در اين بلوک موافقت کرده اندئیرسوا

از اين رو، . ثير قرار داده استأ کشور عضو اين اتحاديه را تحت ت١٢ کم  ست توزيع گوشت اسب در اروپا، دئیرسوا

 کشور عضو اين اتحاديه آزمايش ھای دقيق و ضروری را در مورد ٢٧در حال حاضر قرار است کارشناسان از ھر 

DNAينی  پروتمواد تازه در صنعت ئیاگرچه ھنوز ابعاد اين رسوا.  در آورندء اجراۀ مواد گوشتی در اروپا به مرحل

   توزيع گوشت اسب سخن میۀای سازمان يافته در پروند  طور کامل روشن نيست، اما منتقدان از نقش شبکه  اروپا به

تر در اين ندگان برای به دست آوردن پول بيشکن با فريب مصرف » مافيا«، ئیبنابر اظھارات برخی مقامات اروپا. گويند
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ھا در پارلمان اروپا گفته است مافيا تالش دارد تا بر سر   سبزۀژوزه بووه، نمايند. امر نقش اصلی را برعھده داشته است

 گوشت اسب به جای گوشت گاو ۀوی عرض.  کنندگان کاله بگذارد و از اين طريق ثروت ھنگفتی به جيب بزند مصرف

انتظار «:  نيز اظھار داشتوزير محيط زيست انگلستان. به معنای واقعی سازماندھی شده توصيف کرده استو را تقلبی 

  ». اقدام کندئیليس براساس قوانين جناوپداريم در صورتی که جرمی در اين مورد صورت گرفته باشد، 

  ، خبر داد که ايلزه آيگنر، وزير حفاظت از مصرف١٣٩١ بھمن ٢۵ - ٢٠١٣ بروری ف١٣چه وله روز چھارشنبه يدو

محکوم کرد و گفت اين ظن » کننده  مانندی از فريب مصرف  رد تاکنون بیمو« را به عنوان ئیلمان، اين رسوااکننده در 

  .نھفته است»  زياد کارانه مانند با انرژی تبھ تقلبی بی«ا شود که در پشت اين ماجر تقويت می 

 به ينی توليد شده از گوشت اسبپس از ورود مواد پروت» د.ار.آ«، لماناھم چنين به گزارش کانال اول تلويزيون دولتی 

نيز » براندنبورگ«و » بادن وورتمبرگ«معلوم شد که در دو ايالت » نوردراين وستفالن«جای گوشت گاو در ايالت 

، ساير محصوالت عرضه کنندگان ئی اين گزارش با اعالم اين که اين رسوا.محصوالتی از اين دست عرضه شده است

  .ست را در مظان اتھام به سوء استفاده قرار داده ائیمواد غذا

 در فرانسه قرار ئی که در کانون اين رسوا Spanghero  ، شرکت فرانسوی»له پاريزين« فرانسوی ۀبه گزارش روزنام

  .تن گوشت اسب از يک تاجر واسط قبرسی خريداری کرده است ۴٢ امسال جنوریدارد، در اوايل ماه 

ای با  ون ادعا کرده بود که ھيچ معامله شرکت فرانسوی تاکن. حساب خريد را منتشر کرده است اين روزنامه صورت 

  . يادشده را تکذيب کرده است ۀاين شرکت گزارش روزنام. گوشت اسب نداشته است

يت ؤ حساب مقامات رومانی را ر  فرانسوی در گزارش خود، ھم چنين نوشته است که موفق شده سه صورت ۀروزنام

ب غربی فرانسه و نيز واسط قبرسی اين معامله به نام در جنو Spanghero کند که ظن اين ماجرا را متوجه شرکت

 جنوری تن گوشت اسب در ماه ۴٢ فرانسوی ۀ ھا، شرکت نام برد طبق اين صورت حساب.  کند می Draap شرکت

  .دريافت کرده است

يک  به جنوریدر ماه  Draap س شرکت قبرسیئير» جان فازن« اند که  ھای ديگری گزارش داده در اين ميان رسانه 

گاو » حالل« را به جای گوشت  امريکائی ھای  دليل محکوميت او اين بوده که گوشت اسب. سال حبس محکوم شده است

 دھد که اين گوشت در  لندی گزارش میا ھای ھ از قول رسانه» فايننشيال تايمز «ئی بريتانياۀروزنام. فروخته است می 

  .فرانسه به فروش رسيده است

ھيث، وزير کشاورزی بريتانيا اعالم کرد که در گوشت اسبی که از بريتانيا به فرانسه صادر شده به موازات آن ديويد 

  .کشف شده که برای انسان زيانمند است» بوتازون فنيل«آثار داروی آرام بخش 

 انجام  که روی گوشت اسب صادراتی از بريتانيا به فرانسهئی ھا شنبه گذشته در لندن گفت که در آزمايشھيث، روز پنج

 ۀاند، وارد چرخ  که کشتار شده ئیھا رود که گوشت اسب  گمان می . گرفته، در ھشت مورد اين دارو اثبات شده است

 در بريتانيا و فرانسه ھم اکنون ئی ھيث، مقامات حفاظت از مواد غذا ۀ به گفت. در فرانسه شده استئیتوليد مواد غذا

  . ماجرا را روشن کنندتنگاتنگ مشغول ھمکاری ھستند تا ابعاد اين

 شود، ولی گوشت حيواناتی که از اين   ھا تجويز می به عنوان آرام بخش و ضددرد برای اسب» بوتازون فنيل«داروی 

 نيز برای درمان ئیاز اين دارو در موارد استثنا.  شودئی توليد مواد غذا ۀدارو برای آن ھا استفاده شده، نبايد وارد چرخ

 تواند خونريزی معده و روده  يکی از عوارض جانبی آن در انسان می.  شود  انسان استفاده میروماتيسم در بيماری 

  .باشد

 مربوط به فروش گوشت اسب در ئیبر اساس گزارشی که مقامات فرانسه منتشر کردند يک شرکت فرانسوی در رسوا

  .اروپا مقصر است
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و نيز بررسی آزمايشگاھی احتمال » دی ان ای« آزمايش  اروپا در يک دستور کار سه ماھه از طريقۀکميسيون اتحادي

  .وجود داروھای مضر به کار رفته در اين محصوالت برای مصرف کنندگان پيشنھاد داده است

 فروش گوشت اسب به جای گوشت گوساله در ئیبر اساس تحقيقات صورت گرفته، شرکت فرانسوی اسپانگرو در رسوا

ر داده و گوشت اسب را به جای گوشت گاو يي ھا را تغ  ھای بسته بندی گوشت اين شرکت برچسب. اروپا مقصر است

  . بازارھای مصرف اروپا کرده استۀروان

 ھا به دست شرکت اسپانگرو  زمانی که گوشت: بنوا آمون، وزير مشاور در امور مصرف فرانسه در اين خصوص گفت

 ھای گمرکی و حمل و نقل کد گمرکی مربوط به  برگهرسيد روی آن ھا برچسب گوشت گاو رومانی خورده بود اما در 

  .گوشت اسب قيد شده بود

دھد و بنا بر اين از قيمت  ھای گوشتی، تجارت گوشت نيز انجام می  اسپانگرو، عالوه بر کار تبديل گوشت به فرآورده

  .بازار نبوده استداند گوشتی که وارد کرده قيمتش برابر قيمت گوشت گوساله در  انواع گوشت آگاه است و می 

.  فروش گوشت اسب با شرکت ھای قاچاق سالح ارتباط داشتندۀ واسطه ھا در زنجير گاردين نيز نوشت ظاھراً ۀروزنام

 گوشت اسب در اروپا روز شنبه زمانی که مشخص شد واسطه ئی انگليسی گاردين در اينترنت، رسواۀ روزنامۀبه نوشت

 ھای مخفی ويکتور بوت، قاچاقچی سالح استفاده می کردند ابعاد تازه ای به  از شبکهھای اصلی در اين تجارت ظاھراً 

 طرح گزارش جرائم سازمان يافته و فساد متوجه شد شرکت دراپ تريدينگ در قبرس به عنوان يک ۀادار. خود گرفت

اسب را از اين شرکت اعالم کرد گوشت . شرکت واسطه نقش مھمی در ارسال گوشت اسب به سراسر اروپا داشته است

 فرانسه از ئیدو کشتارگاه در رومانی خريداری کرده است و سپس گوشت خريداری شده را به شرکت ھای مواد غذا

اسپانگرو نيز فرآورده ھای گوشتی شرکت ھای فيندوس و کاميگل را تھيه می کند . جمله شرکت اسپانگرو فروخته است

شرکت دراپ، اعالم کرد . صددرصد گوشت اسب بوده استو آزمايش ھا نشان داد برخی محصوالت اين شرکت ھا 

اما اسپانگرو می گويد برچسب گوشت گاو داشته . گوشتی که به فرانسه فروخته است برچسب گوشت اسب داشته است

 اروپا انجام شده است مشخص شد مدير ئی غذاۀ که بر روی شبکه ھای مخفی مرتبط با زنجيرئیدر بررسی ھا. است

سرويس اطالعاتی بين المللی صلح و سازمان ترانس . ت خدمات ناشناسی با نام گارداستند استشرکت دراپ شرک

 در گزارش مشترکی مدارکی ارائه دادند که نشان می داد ٢٠١١آرمز که در مورد ارسال سالح تحقيق می کند در سال 

ور بوت، قاچاقچی معروف سالح شرکت گارداستند در تجارت سالح سھم دارد و با شرکت تجارت جھانی سالح و ويکت

اما شرکت گارداستند متعلق به چه کسی است و چرا شرکت دراپ آن را به رياست خود انتخاب کرده . در ارتباط است

  .است يک راز است که بازرسان احتماال به دقت آن را بررسی خواھند کرد

لی نابودی ھم زمانی انسان ھا، حيوانات و  مھم اين است که سيستم سرمايه داری و حکومت ھايش عامل اصۀمسألاما 

به عبارت ديگر، اين سيستم، ھمواره تالش می کند ھمه چيز را فدای کسب . ديگر موجودات زنده و محيط زيست ھستند

 کشتار حيوانات در کشورھای مختلف را بررسی خواھيم ۀمسألدر بخش دوم اين مطلب، ! سود بيش تر و کاالھايش نمايد

  .کرد

  ٢٠١٣ بروری بيستم ف-  ١٣٩١ حوته دوم چھارشنب

  .ادامه دارد

 

 

 


