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یک وکیل در سرزمین عجایب

چن��دی پیش یک��ی از اعض��ای هیأت رئیس��ه مجمع 
نمایندگان اس��تان تهران خبر از مش��اهده کارگاهی در 
قلعه نو ش��هرری داد ک��ه در آن یکی از اس��تثنایی ترین 
فرآورده هایی که ممکن است به مخیله انسان خطور کند، 
تولید می شود. براساس اظهارات این نماینده محترم، در 
محوطه روباز این کارگاه که از آن به عنوان انبار مواداولیه 
استفاده می شود تلی از استخوان های حیواناتی مانند گاو 
و گوسفند بدون هیچ گونه رعایت مسائل بهداشتی، زیر 
آفتاب س��وزان در حرارت چهل درجه، در معرض گرد و 
خاک، ریزش باران و دیگر آلودگی ها، دپو ش��ده اس��ت . 

می توانید تصور کنید که: 
بوی بد رفته از آن تا ره دور/ معدن پشه مقام زنبور/ نفرتش 

گشته بالي دل و جان/ سوزش و کوري دو دیده از آن 
شدت عفونی بودن منطقه چنان بوده است که نماینده 
بازدید کنن��ده طاقت ماندن بیش��تر و تحقیق و تفحص 

بیشتر را نداشته است زیرا: 
بوي گندش دل و جان تافته بود / حال بیماري دق یافته 
بود/ دلش از نفرت و بیزاري ریش/ گیج ش��د، بست دمي 

دیده خویش  
بنا به مشاهدات عضو مجمع نمایندگان تهران، در کنار 
این کوه اس��تخوان های متعفن پاتیل ه��ای روغن های 
استحصال شده و آماده برای فروش نیز قرار داشته است. 

عمل فرآوری روغن از اس��تخوان حیوانات در این کارگاه 

توسط یک کارگر افغانی انجام می گیرد که حاضر نشده 
اس��ت به س��واالت نماینده تهران درب��اره این که »چرا 
روغن اس��تخوان های حیوانات گرفته می ش��ود، کاربرد 
این روغن ها چیست و چگونه از آنها استفاده می شود؟« 
پاسخ دهد. برخی سواالت، ابهامات و مالحظات حاصله 

از خواندن گزارش این بازدید می تواند به شرح زیر باشد: 
1- آدرس دقی��ق این کارگاه کجا اس��ت. ش��اید ما هم 
خواسته باشیم از این کارگاه عجیب و غریب که در جهان 
مدرن و پیشرفته امروزی، چنین مشخصاتی دارد بازدید 
به عمل آوریم. ش��اید طاقت ما بیش��تر بود و توانستیم 

اطالعات مفیدتر و مفصل تری جمع آوری کنیم. 
2- ِعرق مل��ی و حس وطن دوس��تی کارگ��ر افغانی، از 
آن جا که خود را فقط در مقابل نمایندگان مجلس ملی 
افغانستان پاسخگو می داند و حاضر نشده است به سواالت 
نماینده ته��ران درباره این که چرا روغن اس��تخوان های 
حیوانات گرفته می ش��ود، کاربرد این روغن ها چیست و 
چگونه از آنها استفاده می شود پاس��خ دهد، درس آموز و 

شایسته قدردانی است. 
3- شاید استدالل برخی دلواپسان این است که اگر این 
کارگر وطن دوست افغانی نسبت به رفع نگرانی های این 
نماینده درخصوص بهداشت و سالمت غذایی مردم ایران 
هیچ وقعی نگذاش��ته و به هیچ یک از سواالت مشارالیها 
پاسخی نداده و آب هم از آب تکان نخورده، به طریق اولی 
ما هم می توانی��م در مقابل برخی نگرانی های اتباع دیگر 
کشورها همین رویه را پیش گرفته و جواب آنها را ندهیم. 
اگر این کارگر افغانی در کش��ور ما نوع خاصی از فرآوری 
را انجام می دهد و در مقابل نماینده مجلس ما پاس��خگو 

نیس��ت، چرا ما باید برای نوع دیگری از فرآوری که نه در 
یک کشور بیگانه، بلکه در خاک خودمان انجام می دهیم، 

پاسخگوی بیگانگان باشیم؟
4- منبعد اگر این نماینده خواس��ت یک وزیر کابینه را 
موردسوال، بازخواست یا استیضاح قرار دهد وزیر مربوطه 
می تواند بگوید: ضعیف کشی تا کی؟ شما زورتان به یک 
کارگر افغانی نمی رس��د که جواب سه س��وال ساده -که 
درواقع هر سه سوال یک سوال در سه جمله بندی متفاوت 
است - را از او بگیرید، اما مدام چپ و راست ما را احضار و 

سوال پیچ  می کنید. 
5- اش��راف کامل کارگر افغانی به متون حقوقی خصوصاً 
مواد مربوط به حقوق و حدود وظایف و اختیارات نمایندگان 
شایسته تقدیر است. این کارگر زحمتکش به خوبی می داند 
که قانون به نمایندگان مجلس حق س��وال و اس��تیضاح 
وزرا را اعطا کرده، اما موضوع سوال نمایندگان از کارگران 
افغانی شاغل در کارگاه روغن گیری از استخوان های گاو و 

گوسفند و بز  را مسکوت گذاشته است. 
6- فقط یک موضوع بسیار کم اهمیت باقی می ماند و آن 
این است که قطعاً این روغن برای دور ریختن که گرفته 
نشده اس��ت، و حتماً یک مورد مصرفی دارد. ما هم مثل 
آن نماینده محت��رم، می خواهیم بدانیم موردمصرف آن 
چیست. تا وقتی به این سوال پاسخ داده نشود، ما به هر نوع 
روغن از نوع معمولی و س��رخ کردنی، شیرینی، شکالت، 
کیک، غذاهای آماده و نیمه آم��اده، انواع تُن های ماهی، 
سوس��یس، کالباس، میان وعده ها، چیپس ها و پفک ها، 

غالت حجیم شده و پرک شده مشکوک هستیم. 

محمدمهدی پورمحمدی

درگذش�ت صبيه مكرمه را به جنابعالي و خانواده محترمتان تس�ليت 
عرض نم�وده و از درگاه خداوند متعال ب�راي آن مرحومه آمرزش و براي 

بازماندگان صبر جميل و اجر جزيل، مسئلت مي نماييم.

دكتر داود شجاعي زاده رئيس مؤسسه آموزش عالي هالل ايران

ضايعه مولمه درگذش�ت صبي�ه مكرمه حضرتعالی را تس�ليت عرض 
نموده، از درگاه ايزد منان ب�رای آن مرحومه غفران و رحمت الهی و برای 

حضرتعالی و بازماندگان صبر جميل و اجر جزيل مسئلت می نماييم.

هيأت مديره، مديرعامل و كاركنان شركت سرمايه گذاری هالل احمر ايران

اناهلل و اناالیه راجعون
نماینده محترم ولی فقیه در جمعیت هالل احمر

حضرت آیت ا... غیوری)دامه برکاته(

اناهلل و اناالیه راجعون
نماینده محترم ولی فقیه در جمعیت هالل احمر

حضرت آیت اهلل سید علي غیوري

یادداشت

ریشه ذهنیت تبعیض آمیز کجاست؟

انتشار نظرات س��خنگوی دستگاه قضایی درباره  
پرون��ده  »م. ر« یا همان آق��ای محمدرضا رحیمی 
معاون اول دولت سابق، مبنی بر این که حکم علیه 
ایش��ان صادر و به پرداخت جزای نق��دی و زندان 
محکوم ش��ده اند ول��ی هنوز حکم قطعی نیس��ت 
و محکوم ح��ق تجدیدنظر خواه��ی دارد، موجب 
گردیده که آقای رحیمی نسبت به این سخنان آقای 
اژه ای اعت��راض کرده و بگوید: »حتم��ا آقای اژه ای 
می داند حکم صادره قطعی نش��ده و خود ایش��ان 
هم بر این موضوع تأکید می کند، باید توجه داشته 
باش��د که اعالم جزییات این حک��م هم غیرقانونی 
اس��ت.«  رحیمی با انتقاد از اعالم این حکم تصریح 
کرد:  من فق��ط محمدرضا رحیمی نیس��تم، من 
معاون اول این نظام هس��تم.  بنده 34 سال سابقه 
خدمت در جمهوری اسالمی ایران را دارم؛ بنابراین 
نباید این قدر ساده به موضوع نگاه کرد.  معاون اول 
محمود احمدی ن��ژاد در دولت دهم گفت:  »جناب 
آقای اژه ای! معاون اول قوه قضائیه، شما اگر به قانون 
نگاه کنید خواهید دانست که نباید حکمی که هنوز 
قطعی نشده است را اعالم کنید.« واقعیت این است 
که اگرچه پاسخ س��خنگوی قوه  قضائیه به صورت 
حروف اول نام و فامیلی درج و نش��ر می شود، ولی 
این مسأله موجب نمی شود که کسی از اصل قضیه 
بی اطالع باشد و لذا همه می دانند که قضیه چیست 
و فرد موردنظر گوینده کیس��ت.  بنابراین اعتراض 
آقای رحیمی از حیث انتشار حداقل بخشی از حکم 
که موضوع آن می��زان مجازات ص��ادره و به نوعی 
صدور محکومیت علیه متهم است مطابق با ظاهر 
قانون نیست و شاید تخلفی صورت گرفته باشد هر 
چند می توان گفت که منظور از این قانون جزییات 
صدور حکم و نه نتیجه آن است.  ولی این نکته وجود 
دارد ک��ه در موارد خ��اص عماًل اج��رای این قانون 
مشکل و یا حتی غیرممکن می شود و این نیز مربوط 
به پرونده های اشخاص مشهور است.  اشخاصی که 
به هر دلیلی نام آنها در مطبوعات و رسانه ها منتشر 
می ش��ود.  در این مورد نمی توان جامعه را به امید 
قطعی ش��دن صدور حکم از اطالع رسانی محروم 
کرد، زیرا تبعات این کار خیلی زیاد است و در هیچ 
کشور دیگری همچنین کاری انجام نمی شود، مگر 
آن که بخواهند کل موضوع را پوش��یده نگه دارند. 
بنابراین اعتراض مذکور حت��ی اگر مطابق با ظاهر 
قانون باش��د، به دلیل فوق عملی نیست. همچنان 
ک��ه نه تنها درباره  آق��ای رحیمی، بلک��ه درباره  هر 
فرد دیگر با هر گرایش سیاسی ای این اتفاق افتاده 
است. نمونه اش دادستان سابق تهران یعنی سعید 
مرتضوی یا بابک زنجانی اس��ت. ولی مشکل اصلی 
در اظهارات آق��ای رحیمی بخش دیگری از منطق 
ایش��ان اس��ت که گفته اند »من مع��اون اول نظام 
هس��تم.«  این گزاره به کلی مخدوش اس��ت.  زیرا 

ایش��ان معاون اول رئیس جمهوری است و نه نظام. 
اگر ایش��ان حداقل آش��نایی با حقوق را داش��تند، 
چنین نظری نمی دادند.  نکته  دیگر این که »بودند« 
نه این که »هس��تند«. به عالوه اگر دقت می کردند، 
می دیدند که از ابتدای انقالب تاکنون مقامات باالتر 
از ایش��ان که انتخابی هم بودند، درست یا نادرست 
دچار مشکالت متعدد حقوقی شده اند که هیچ گاه 
هم اس��تنادی به جای��گاه حقوقی گذش��ته  خود 
نکرده اند. حال، ایش��ان چگون��ه جایگاهی که یک 
انتصاب س��اده از س��وی رئیس جمهوری است، به 
مرتبه  رفیعی ارتقا می دهد؟ خ��دا می داند! درواقع 
علت اصلی بروز مشکالت نیز همین ذهنیت است 
که برخی از مس��ئوالن گمان می کنند به واس��طه 
داش��تن جایگاه حقوقی یا مثال 34 س��ال کار برای 
دولت که اسم آن را خدمت گذاشته اند درحالی که 
از حقوق و مزایای فراوانی برخ��وردار بوده اند، باید 
مصون از رسیدگی کیفری باشند یا رفتار با آنان باید 
متفاوت از رفتار با دیگر مردم عادی باشد. از این رو 
هنگامی که چنین فردی خود را مصون از رسیدگی 
و نظارت بداند، ممکن است اقداماتی را انجام دهد 

که موقع رسیدگی قادر به دفاع از آنان نباشد.  
نکته دیگ��ری که باید توجه کرد این اس��ت، اگر 
بتوان بر یک ش��هروند عادی خطایی را بخش��ید، 
همان خطا را نمی توان و نباید بر مسئوالن بخشید. 
زیرا کار این افراد باید از دقت و درس��تی بیش��تری 
برخوردار باش��د نه آن که برعک��س عمل گردد. هر 
چند برابری حقوقی قاعده  س��اده ای اس��ت که در 
قانون اساس��ی نیز آمده و پس��ت و مقام نمی تواند 
توجیه کننده  نابرابری حقوقی باش��د، ولی جوامع 
پیش��رفته برخالف این ذهنیت عم��ل می کنند و 
نه تنها در برابر مقامات کش��وری با سایر شهروندان 
یکس��ان برخورد نمی کنند بلکه با آنان بس��یار هم 
تند و خشن مواجه می شوند.  یک دلیل آن دفاع از 
حیثیت آن مقام حقوقی است. چه خوب بود پرونده  
آقای رحیمی همراه با س��ایر متهمین رسیدگی و 
همان زمان حکم صادر می شد )اعم از این که تبرئه 
باش��د یا محکومیت( و برای این کار الزم بود که در 
همان زمان مقام��ات تحت اتهام برای رس��یدگی 
بهت��ر و بی طرفانه تر و برای حفظ جای��گاه و اعتبار 
حقوقی آن مقام، استعفا دهند تا دادگاه با فراغ بال 
به اتهام رسیدگی کند، نه آن که پس از کنار رفتن از 
مسئولیت کماکان بخواهند جایگاه حقوقی مذکور 

را سپر بالی خود قرار دهند. 
درباره جمله اخیر ایشان که به سخنگوی دستگاه 
قضا گفته ان��د که نباید این قدر س��اده نگاه کرد نیز 
واجد اهمیت است که فعال مجالی برای کندوکاو در 
آن نیست و شاید ایشان گمان می کنند به دلیل آن 
جایگاه به گونه دیگری با وی برخورد خواهد شد که 

ما اطالع نداریم. 

|  مصطفی عابدی  |   روزنامهنگار|

خبر

اهدای جوايز 170 مدال آور با حضور رئيس جمهوری

دکتر روحانی: دلم می خواهد 
قهرمانان، پهلوان هم باشند

گروه ورزش| اهدای جوایز قهرمانان ورزش��ی 
که بخشی از آن حتی به دولت قبلی باز می گشت، 
مدت ها بود که جزو برنامه ه��ای وزارت ورزش و 
جوانان قرار داش��ت که در نهایت ای��ن اتفاق روز 
گذش��ته در س��الن همایش های صدا وسیما رخ 
داد. در این مراس��م که عصر روز گذشته در سالن 
همایش های صدا وس��یما با حضور دکتر حسن 
روحانی، رئیس جمهوری کش��ورمان برگزار شد 
از 170 ورزش��کار کشورمان که طی سال های 91 
و92 در میادی��ن بین المللی مدال کس��ب کرده 
بودند، تقدی��ر ش��د. وزارت ورزش نهایت تالش 
خود را کرد تا این مراسم قبل از بازی های آسیایی 
صورت بگیرد تا ورزشکاران کشورمان با انگیزه ای 

دوچندان راهی بازی های آسیایی 2014 شوند.
دکتر روحانی، رئیس جمهوری اسالمی ایران در 
حاشیه این مراسم ضمن ابراز خرسندی از حضور 
در جمع مدال آوران و قهرمانان همزمان با میالد 
با سعادت امام رضا )ع( اظهار داشت: از آغاز دولت 
یازدهم ظاهرا اقبال و بخت با این دولت همراه بوده 
چنانچه همزمان با جشنی که مردم برای انتخابات 
ریاست جمهوری برپا کرده بودند جشن و شادی 
حضور ورزشکاران ما و صعود آنها برای جام جهانی،  
نشاط و خوشحالی مردم را مضاعف کرد و بعد از آن 
نیز در زمینه ها و بخش های دیگر ورزشی همواره 
ورزش��کاران ما توانس��تند لبخند را بر لبان ملت 

بزرگ و عزیز ایران بنشانند.
وی با بی��ان اینکه یکی از آث��ار ورزش قهرمانی 
ایجاد هیجان و نشاط در جامعه است اظهار کرد: 
البته در گذشته و سالهای قبل از انقالب گاهی این 
سخن مطرح می شد که اساسا قهرمانی در میان 
یک ملت معنا و مفهومی ندارد. مردم همه قهرمانند 
و باید باشند البته این از لحاظ تعبیر و شعار شاید بد 
نباشد اما وقتی موضوع را با واقعیت در زمینه های 
مختلف تطبیق می دهیم می بینیم که دنیای ما 

هم دنیای رقابت و هم دنیای قهرمانی است.
رئیس جمهوری در ادامه خاطر نشان کرد:  اصوال 
قهرمانان هم نشاط آورند و همین که قادرند بهترین 
الگو ها برای نسل جوان و جامعه ما باشند. البته ما 
دلمان می خواهد قهرمانانمان پهلوان هم باشند 
و بین پهلوانی و قهرمانی منافاتی نیس��ت اگرچه 
پهلوانی رتبه باالیی است و الگوی مان نیز در این 
زمینه امیر المومنین علی )ع( است. امیر المومنین 
قهرمان میدان های نب��رد بود و همچنین پهلوان 

میدان ها نیز بودند.
روحانی افزود: برای مردم زیبا است که می بینند 
آستانه تحمل دولت باال است و حتی تخریب و نقد 
ناروا را تحمل می کنند و مردم دلشان می خواهد 
آس��تانه تحمل باال ب��رود و همه ما باید آس��تانه 

تحمل مان را باال ببریم.

   صفحه2

رهبر معظم انقالب در ديدار اعضای مجلس خبرگان رهبری: 

    برای نقش آفرينی در نظم جديد جهان بايد قوی شد

حمایت از دولت وظیفه همه  است

گروه اقتصادی شهروند| آمار ذبح دام در ایران حدود 
نیم قرنی است که از س��وی وزارت اقتصاد و مرکز آمار 
ایران منتشر می شود.  آماری که به استناد ذبح اصولی 
و مجاز در کش��تارگاه ها اخذ و نمایانگر مصرف دام در 
داخل کش��ور اس��ت. مصرفی که گاهی با واردات دام، 
اعم از زنده و گوشت یخ زده پوشش کامل داده می شود 
تا کمبودها جبران ش��ود. در این ح��وزه آخرین آمار 
ذبح دام در کش��تارگاه های سراسر کشور، نکات قابل 
توجهی را به نمایش گذارده و مش��خص کرده اس��ت 
که تغییرات الگوی مصرف در کنار افت تولید گوشت 
قرمز مابین س��ال های 87 و 88 باعث افت شدید کار 
در کشتارگاه های کشور شده است )در مقایسه با سال 
83(.  هرچند که رشد اندک بعد از  سال 90 تا 92 هم 

درنهایت نتوانس��ته افت میانگین 30 درصدی تولید 
را در س��ال 92 به 87 پوش��ش دهد. ای��ن موضوع که 
می تواند به دلیل توجه به واردات بیشتر یا کاهش سرانه 
مصرف مردم باش��د در دولت دهم رخ داده و حقیقت 
کوچک شدن جیب مردم و حذف تدریجی گوشت از 
سفره خانوارهای کم درآمد را نش��ان داده است. مرور 
آمارها گویای این حقیقت اس��ت که رشد اندک اندک 
کشتار دام از سال 90 تا 92 هنوز نتوانسته سرانه کشتار 
را به سال های 83 و 84 بازگرداند. حال با اثبات کاهش 
ذبح و در نتیجه کاهش مصرف دام در کشور باید بحث 
افزایش میزان جمعیت را هم در نظر داشت تا مشخص 
شود هشدارهای جدی کارشناسان برای سوء تغذیه در 

سطح کالن درست و منطقی بوده است. 
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حضور بيش از 7 هزار نفر از خانواده های اهدا كننده و گيرنده عضو در »جشن نفس«

شب عاشقان بي دل...

   صفحه17

گزارش مركز آمار از افت فعاليت كشتارگاه های كشور بين سال 87 تا 92

   قيمت گوشت ذائقه عمومی را تغيير داد

کاهش     30 درصدی 
تولید گوشت در ایران 

  صفحه 4 

 صفحه های9-12

احترام به خاک، درخت، آب و پاکی

صفحه های طرح نو

با آثار و گفتاری از:
نرگس روحانی، بابک توتونچی، سروش مدبری، مژگان جمشيدی، 

شهربانو امانی، آرش خيرانديش، فرخ مستوفی و ...
    صفحه 15

هالل
تشكر استاندار سليمانيه از كمک به آوارگان كرد

آخرین اخبار از کمک 
 جمعیت هالل احمر

 به مردم غزه
  همين صفحه

   ادامه درصفحه 17

ورزش

اهدای جوايز مدال آوران با حضور رئيس جمهوری

روحانی: دلم 
می خواهد قهرمانان 

پهلوان هم باشند 

اقتصاد

 صفحه 6

بررسی ظهور بيمه های عجيب و غريب در چين
اقتصاد

 صفحه 5

وعده توليد يک ميليارد فوت مكعب گاز 

افزایش ساعات کاری 
در پارس جنوبی برای 
جبران عقب ماندگی

از بیمه بچه بداخالق 
 تا بیمه شکست
 تیم فوتبال!

بررسی ريشه ای مشكالت زيست محيطی كشور با نگاهی آموزشی - تربيتی


