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 Political سياسی

 
  بھرام رحمانی

  ٢٠١٩ فبروری ٢٠

  
  پولندکشف کشتارگاه گاوھای بيمار در 

 !سويدنی در پولند ۀھای آلود  و گوشت
  

کند که از  برای اين سيستم و صاحبان سرمايه فرقی نمی. داری تنھا و تنھا به فکر کسب سود است سيستم سرمايه

ھای آلوده و خطرناک  دست بياورند و يا از فروش گوشت انداختن جنگ و کشتار و ويرانی پول به فروش اسلحه و راه

  !به شھروندان

تر  ی با کشف ھشت راس گاو بيمار تصميم به کشتن ھر چه سريعپولندماموران ، ٢٠١٩ ژانويه ١۵  و١۴در شب 

ھای  در اين بازرسی، يک دالل حيوان که به ترابری نامناسب گله. ھا گرفتند تا از بيماری و درد خالص شوند آن

 . شدندئیھا ھستند، شناسا  کشتارگاه که مسئول تامين وضعيت مناسب اين دامدامی اشتغال داشته و کارکنان

ھا را در اين منطقه بررسی کرده و ھر خريدار يا فروشنده گوشت  اند تا تمامی کشتارگاه ، دستور گرفتهپولندبازرسان 

 . کنندئیھای بيمار را شناسا دام

 از کشتارگاھی است که به قاچاق غيرقانونی گاوھای بيمار چنين در حال بررسی فيلم منتشر شده ، ھمپولندپليس 

 .صورت مخفيانه تھيه شده است مظنون بوده و اين فيلم به

 پخش کرده نشان پولند» ٢۴ان  وی تی« که شبکه ئیھا  در اين خصوص، اعالم کرده فيلمپولندس اداره دامپزشکی ئير

دھد تا از ھر گونه نظارت  ھا را تعمدی در شب انجام می کشتار دامھای غيرقانونی مانند  دھد اين کشتارگاه فعاليت می

 .رسمی بر آن جلوگيری کند

اما . شوند ھا ديده می وضوح مشخص بوده و کارکنان کشتارگاه در حال سالخی الشه ھا، گاوھای بيمار به در اين فيلم

 .شود، ھنوز معلوم نيست ھای آلوده چه می که سرنوشت اين گوشت اين

 ٢٠١٣ فروش گوشت آلوده اسب در سال ئیخطری جدی است چرا که رسوا فشاگری برای اتحاديه اروپا زنگاين ا

دنبال تالش مقامات اروپا برای   بهئیاين رسوا. ميالدی نيز موجب آشفتگی در بازار گوشت اتحاديه اروپا شده بود

 .گوشتی شدھای مشکوک، موجب فراخوانی برای بازگرداندن تمامی محصوالت  کشف گوشت
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 را ھفتمين صادرکننده بزرگ گوشت گاو به اتحاديه پولند يورواستات سی، اداره آمار اروپا، بی گزارش بی بنابر

 درصد آن به کشورھای ديگر ٨۵کند که   تن گوشت در سال توليد می۵۶٠،٠٠٠ حدود پولند .اروپا اعالم کرده است

  .شود صادر می

  

 مدرسه و مھد کودک در استکھلم، ٨٠، خبر داد که بيش از  ٢٠١٩ فوريه ٥، terDagens Nyheی سويدنروزنامه 

  . ی دريافت کرده باشندپولندممکن است گوشت 

، که مظنون به داشتن حيوانات کشتار شده و Elkopolی پولند از کشتارگاه سويدن کيلو گوشت به ٢٣٩در کل، 

  . بدون کنترل دامپزشکان وارد بازار است

Kleins Kitchenدر مدارس استکھلم، گوشت را از از کشتارگاه ئیترين تامين کنندگان مواد غذا ، يکی از بزرگ 

  .ی خريداری کرده و در چندين مدرسه پخش کرده استپولند

  :ی نگران استپولند، اظھار داشت که عميقا درباره اخبار مربوط به گوشت سويدنجنی نيلسون، وزير کشاورزی 

ی به عمد پولندبراساس اطالعات، شرکت !  است و کامال غيرقابل قبول استئیی قانون غذا اين نقض بسيار جد-

  .فروش رسانده است حيوانات مريض را کشته و گوشت را که مطابق با قوانين موجود بررسی نشده است، به

شتناکی از يک  با دوربين مخفی تصاوير دردناک و وح١٣٩٦در اواسط سال فرانسه، » ٢١۴- ال«انجمن موسوم به 

. ھا در فرانسه وضعيت ھمين است گويد که در ھمه کشتارگاه اين انجمن می. کشتارگاه در فرانسه منتشر کرده است

ای در ليون در شھر ليون فرانسه، اين پرسش را  خانه ليز پدرسون، خبرنگار يورونيوز در اين گزارش از سالخ

 ؟مطرح می کند که آيا خشونت در ذات کشتارگاه است

در فرانسه درباره کشتار خشن » ٢١٤-ال« که گروه کوچک حمايت از حقوق حيوانات موسوم به ئیپس از ويدئوھا

ھا را تعطيل کردند و پارلمان ھم تصميم گرفت دربراه  حيوانات در فرانسه منتشر کرده، مقامات تعدادی از کشتارگاه

 .آن تحقيق کند

فيليپ نوتن، از نسل سوم کشاورزان . دھندگان دام شده است له پرورشاين ويدئو باعث شوکه شدن عده زيادی از جم

 .دار جزء است شوند، سھام او در کشتارگاھی که دامھايش کشته می. ارگانيک در منطقه لوآر فرانسه است

ھر حيوانی که به «: گويد پرسيم که از فرستادن اين حيوانات به کشتارگاه چه احساسی دارد؟ وی می از او می

تر از يک ھزار يورو درآمد دارد، برای ما حکم پولی را دارد که برای  شود، برای ما بيش ارگاه فرستاده میکشت

اما . آورد دانيم که در آخر سر از کشتارگاه در می آيد، می پس از ھمان اول که به دنيا می. زندگی به آن نياز داريم

بينم  ھا و تصاوير می وقتی در برخی از گزارش. جا برود ه آنترين استرس ب خواھيم که در بھترين شرايط، و با کم می

 ».دھد شود، احساس بدی به من دست می طور با حيوان بدرفتاری می که چه
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که در » ٢١۴-ال«انجمن . روزانه ميليون ھا حيوان پرورشی در سراسر جھان برای مصرف انسان کشته می شود

 .گيرد رحمانه صورت می ای بی انات به شيوهگويد اين کشتار حيو شھر ليون فرانسه است می

رويم که  ھای ذبح حيوانات و وضعيت دام در کشتارگاه بدانيم به سراغ کسانی می تر درباره روش که بيش برای اين

ای نيست اما ما سعی کرديم مدير کشتارگاه  ورود به کشتارگاه کار ساده. طور مستقيم در اين سازوکارھا نقش دارند به

 .گذرد جا چه می  در ليون فرانسه را راضی کنيم که درھا را به روی ما باز کند و به ما نشان دھد آن»کوربا«

در ليون که طبق معيارھای فرانسه و اروپا، کشتارگاه متوسطی » کوربا«ساالنه شش ھزار تن گوشت از کشتارگاه 

نات يک روز قبل به سالخ خانه حيوا. شود کار سالخی حوالی پنج و شش صبح شروع می. شود است، خارج می

ھا  جا به آن در اين. شوند  ساعت در طويله مخصوص نگه داشته می١٢شوند و قبل از کشته شدن، حداکثر  آورده می

 .شود و از غذا خبری نيست فقط آب داده می

له از ابزاری برای گاو و گوسا«: دھد ژان لوک دوپره، مدير اين کشتارگاه درباره شيوه کشتن حيوانات توضيح می

ای است که خنجری را با سرعت زياد به  م؛ ماتادور کپسول ھوای فشردهئيگو می» ماتادور«کنيم که به آن  استفاده می

کند، بستگی  اين ابزار ھميشه درست عمل نمی. ميرد شود و حيوان فورا می جمجمه سوراخ می. زند جمجمه حيوان می

اگر ھم بدرستی . طور از آن استفاده شود چنين بستگی به آن دارد که چه ، ھمبه اين دارد که حيوان تکان بخورد يا نه

 ».دھيم کار نکند، دوباره انجام می

کند و به ھمين دليل ھم مسئله مرگ  توان معلوم کرد در چند درصد موارد ابزار سالخی درست عمل نمی اما نمی

دين اسالم يا يھود در ويدئوی دوربين مخفی در مورد ذبح حالل طبق شعائر . فوری حيوان بحث برانگيز است

گويند که در اين نحوه  طرفداران حقوق حيوانات می. شود توان ديد حيوان فورا کشته نمی می» ٢١۴-ال«انجمن 

  .شود کشتن، حيوان متحمل رنج و عذاب بيش از حد می

 که ھيچ الزام ئیجا اما از آن. کشتار حيوان طبق آداب و رسوم و موازين شرعی رد فرانسه در حال افزايش است

توان به آمار و ارقام دقيق دسترسی  ھای گوشت درج شود، نمی قانونی وجود ندارد که نحوه کشتار حيوان روی بسته

 .داشت

برای «: گويد ژان لوک دوپره، مدير کشتارگاه می. شوند  درصد حيوانات ذبح می۶٠ھم » کوربا«در کشتارگاه 

شود؛ گرچه تفاوت ھای  ا کشتن حالل طبق دين يھود، اساسا ھمين روش به کار برده میاجرای شعائر ذبح اسالمی ي

شود که مانع از حرکت حيوان است بعد دريچه  رود و چند دريچه بسته می حيوان درون تله می. کوچکی وجود دارد

ماند تا بيھوش   در تله می ثانيه۴۵کم  حيوان دست. ريزد شود و ذبح کننده با بريدن گلوی حيوان خونش را می باز می

  ».شود شود، بقيه خونش از جسم خارج می که بيرون کشيده می افتد و در حالی بعد بدنش از تله بيرون می. شود

ھای علمی فرانسه، کشتار حيوانات ھميشه با خشونت ھمراه  شناس مرکز ملی پژوھش از نظر کاترين رمی، جامعه

 .کند  را بدتر میبوده اما صنعتی شدن اين فرايند وضعيت

شود حيوان را شيئی پنداشت، مثل  کنيم می فکر می. شود در فرايند کشتاِر صنعتی، زندگی فراموش می«: گويد وی می

ريزند که تاثير  در روز مردم صد بار دويست بار، سيصد بار خون حيوانات را می. ھر شيئی ديگر در خط توليد

  ».کند بر میخيلی زياد و قوی دارد و خشونت را ده برا

داری حيوانات  پروری صنعتی و کشتار صنعتی نه تنھا بر وضعيت نگه دھنده دام، دام از نظر فيليپ نوتن، پرورش

دھد؛ چون بدرفتاری با حيوان  الشعاع قرار می کننده گوشت اين حيوانات را تحت گذارد، بلکه مصرف اثر سوء می

. شود نی که استرس ندارد در گوشتش ھم مواد سمی توليد نمیحيوا«: گويد وی می. کند کيفيت گوشت را خراب می
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ھا  بينيد که آن مثالً حيواناتی را می. کند  میتغييرشان  شود، کيفيت گوشت ھا بد رفتاری می برعکس، حيواناتی که با آن

شده باشد گوشت  کبود ئیکنيم اگر جا مان را آماده می وقتی ما گوشت. اند و جای ضربه ھم مانده است را با چوب زده

 ».ھا جزء ضايعات است اندازيم، اين جور گوشت را دور می

خصوص   استفاده نشده باشد، بهئیاما مواد غذای ارگانيک و گوشت ارگانيک که در فرايند توليد آن از مواد شيميا

 ازد؟کننده حاضر است اين ھزينه اضافی را بپرد آيا مصرف.  استئیتر از توليدات صنايع غذا خيلی گران

 بر پا ئیکننده وضعيتی را که در آن ھر ھفته جنجالی بر سر مواد غذا آيا مصرف«: گويد باره می فيليپ نوتن در اين

 پيش ئی جديدی درباره بھداشتی بودن غذاھا در صنايع غذائیبار جنجال و رسوا کند؟ ھر چند وقت يک شود تحمل می

بايست کلمه صنعت برای  گاه نمی خوريم درست است؟ ھيچ می که ئیآيا کاربرد کلمه صنعت برای چيزھا. آيد می

 »!اين کلمه برای قراضه آھن است، برای فوالد، برای خودرو. شد موجودات زنده به کار برده می

روند؟ شخصيت دلقک مک   ھزار نفر در اثر مصرف غذاھای فست فود از دنيا می٣٠٠ ساالنه بيش از امريکادر 

کند؟ آيا غذاھای مک دونالد  ھای اين شرکت می  سال را جذب رستوران٩کودکان زير  درصد ٩٠دونالد بيش از 

 شود؟ چگون تھيه می

اين شرکت با فعاليت . ای فست فود در سراسر دنيا است ھای زنجيره ترين فروشگاه شرکت مک دونالد دارای بزرگ

گردد، وقتی   باز می١٩۴٠ين شرکت به تاريخ آغاز به کار ا.  ميليون مشتری است۶٨ کشور روزانه دارای ١١٩در 

 .اندازی کردند که برادران ريچارد و موريس مک دونالد در کاليفرنيا اولين رستوران خود را راه

ھای  گيری رستوران  پايه و اساس شکل١٩۴٨در سال » سيستم خدمات رسانی سريع«ھا به استفاده از  تصميم آن

 white( ای وايت کسل سيستم دو دھه پيش از اين توسط رستوران زنجيرهالبته اين . فست فود در آينده را رقم زد

castle (دونالد شناخته شد گرفت اما عرضه غذا در زمانی کوتاه با مک مورد استفاده قرار می.  

برند در سال  بر اساس آمار موسسه اينتر. دفتر مرکزی اين شرکت در ايالت ايلينويس اياالت متحده واقع شده است

عنوان   به٢٠١٠ درصد رشد نسبت به سال ۶ و دالرميليون  ۵٩٣/٣۵دونالد با ارزش سھامی معادل  مک ٢٠١١

  .ششمين برند تجاری برتر در دنيا شناخته شد

 Golden)( ئیھای طال شکل قوس بار نام و لوگوی تجاری خود که به دونالد برای اولين ، مک١٩۶١در سال 

Arches  عقيده کارشناسان شکل خاص و ترکيب  به .رفت را ثبت کرد شمار می  به»ام«نوعی سمبل حرف  بود و به

   .سمت اين رستوران است دونالد خود يکی از داليل جذب کودکان به رنگ زرد و قرمز استفاده شده در لوگوی مک

 ١٩۵۵در اوريل ) Ray Kroc( ای خود را با کمک ری کراک ھای زنجيره دونالد اولين شعبه رستوران برادران مک

دونالد در  ای مک ھای زنجيره  افتتاح کردند و اين آغازی بود برای گسترش رستورانامريکادر ايالت ايلينويس 

دونالد برای توسعه فعاليت تجاری خود ھمواره با يکديگر مشکل داشتند، اما  البته کراک و برادران مک. سراسر دنيا

  .سادگی گذشت توان به از نقش کراک در موفقيت اين نام تجاری در دنيا نمی

عنوان  اين شرکت که به.  ھزار شعبه و يک و نيم ميليون کارمند در سراسر دنياست٣١دونالد دارای بيش از  مک

ھای سنگين تبليغاتی در صدد حفظ موقعيت خود  شود با صرف ھزينه  در جھان شناخته میئیامريکانماد کاپيتاليسم 

   . استئیعنوان رتبه اول در حوزه مواد غذا به

 ٢٠٠۴بر اساس تحقيقی در سال  توان درک کرد که جا می تمرکز و موفقيت اين شرکت در امر تبليغات را از آن

  .تر از تصوير مسيح يا جورج بوش بود دونالد در ميان کودکان شناخته شده عکس دلقک رونالد مک
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ن شرکت با توجه به تعداد زياد مشتريان اي.  نيز است   Piles caféھای ديگری مانند البته اين شرکت دارای برند

 کافی مک شاپ کافیبه معرفی ) Starbucks( باکس تر و با تقليد از استار خود، برای کسب سود بيش

 )McCafe( پرداخت.  

دونالد  ھای مک با گذشت زمان بسياری از رستوران.  در ملبورن استراليا افتتاح شد١٩٩٣کافی در  اولين شعبه مک

 درصد ۶٠ھا با  کافی در درون رستوران کردند و برخی از آن شاپ مک شعبه ملبورن به افتتاح کافیبا تقليد از 

  .باشند کافی در سراسر دنيا مشغول فعاليت می  شعبه مک۶٠٠در حال حاضر بيش از . فروش بيشتر نيز مواجه شدند

 بازی برای کودکان در کنار رستوران ھای بسياری مانند ايجاد فضای اين شرکت برای افزايش مشتريان خود به ايده

اين شرکت با خريد و افتتاح  .کند دونالد از مدل تجاری جالبی استفاده می مک.  دکوراسيون دست زدتغييرو يا 

البته اين سياست با توجه به . باشد ھای خود در نقاط مھم شھرھا به نوعی در حوزه امالک نيز فعال می رستوران

  .کند  میتغييرکشورھای مختلف متفاوت بودن شرايط در 

شود اما تعداد افرادی  ھای بزرگ و به ظاھر موفق دنيا شناخته می عنوان يکی از شرکت دونالد به که مک با وجود اين

شان در سطح  توسعه شرکتھا و محصوالت. ھا و محصوالت اين شرکت انتقاد دارند کم نيست که نسبت به نوع فعاليت

ھا ھمراه دارد اما از طرف ديگر داشتن مشتريان و  را برای صاحبان اين نوع شرکجھانی اگرچه سود زيادی 

ای که عمدتا تحت تاثير سود مالی قرار گرفته و  مخطبان بيشتر مسلما انتظارات زيادی را نيز به ھمراه دارد، مساله

شرکت . شود ھا می  اين شرکتشود و ھمين موضوع باعث بوجود آمدن و گاھا تشديد انتقادات از زياد به آن توجه نمی

  .دونالد نيز از اين قاعده مستثنی نيست مک

رفته برخی مسائل و مشکالت اخالقی شھرت اين شرکت را تحت  دونالد در سطح جھانی، رفته پس از توسعه مک

 ضد روز« اکتبر را ١۶معترضين حتی روز  .دونالد افزود تاثير قرار داد و رفته رفته به تعداد معترضان ضد مک

داری در  ھای ضد سرمايه جا خود را نشان داد که در شورش اين اعتراضات آن .گذاری کردند نام» دونالد مک

ترين آسيبی که به شھرت  البته بيش.  بود که مورد حمله قرار گرفتئیدونالد اولين جا ھای مک انگليس، رستوران

دونالد از فعاالنی که به   در اين پرونده شرکت مک.بود )McLibel( ليبل دادگاه مک دونالد وارد شد در خصوص مک

کرده بودند شکايت کرد و انتظار داشت که دادگاه » دونالد چيست مشکل مک« با موضوع ئیھا نوشته توزيع دست

در عوض اين پرونده نزديک به دو سال و نيم در جريان بود و به . سرعت حکمی سنگين برای متھمان صادر کند به

  . انگليس تبديل شدئیھای تاريخ قضا ترين پرونده يکی از طوالنی

 است که در ئی سال اخير با آن مواجه بوده مربوط به غذا٣٠دونالد طی  ترين انتقاداتی که مک يکی از بيش

دونالد يکی از عوامل  منتقدين معتقدند که غذاھای عرضه شده در مک. شود ھای آن به مشتريان عرضه می رستوران

دھد که ميزان  مطالعات پزشکی نشان می.  و ديگر کشورھای پيشرفته استامريکا در ميان مردم اصلی شيوع چاقی

افزايش وزن در ميان افراد انگليسی بيش از ديگر کشورھای اروپا در حال باال رفتن است و يک پنجم از مردم 

دونالد در انگليس دارای بيش  و اين در حالی است که مک( .برند انگليس به شکل خطرناکی از افزايش وزن رنج می

  .) شعبه است١٢٠٠از 

 از چاقی ئی ھزار نفر در سال است که درصد باال٣٠٠ بيش از امريکاميزان مرگ و مير ناشی از چاقی مفرط در 

مير ناشی از مصرف سيگار در ھمين  و که ميزان مرگ حال اين. فود است افراد ناشی از مصرف غذاھای فست

فود در  ترين رستوران فست دونالد به عنوان بزرگ جاست که سھم و نقش مک اين .نفر است ھزار ۴٠٠کشور حدود 

دونالد مشخص شد که   محصوالت مکئیپس از بررسی ارزش غذا .کند تری پيدا می  و جھان نمود بيشامريکا
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رم آن  گ١٣که ( گرم چربی ۴۶ کالری، ٩١٠و يا مرغ سرخ کرده دارای )  Big Mac( مانند بيگ مک ئیغذا

 را رعايت امريکا ئیباشد و اين بدان معناست که اين شرکت استانداردھای رژيم غذا می) چربی اشباع شده است

ھای قلبی و سرطان نتايج استفاده از چربی زياد، شکر و  عالوه بر چاقی مفرط، ديابت، فشار خون، بيماری. کند نمی

  .)دونالد وجود دارند در محصوالت مکجا و به ميزان باال  شکل يک موادی که به( .نمک است

وضوح ديده  به) Morgan Spurlock(دونالد در فيلم انتقادی مورگان اسپورالگ   مکئیاز رژيم غذا تاثير استفاده

 کيلو اضافه ١١کند و در نتيجه با   خود استفاده نمیئیھای غذا دونالد را در وعده  که او چيزی جز مکئیشود، جا می

وی دچار سردرد و افسدگی شده و در . شود واحدی کلسترول و از دست دادن کبد خود مواجه می ۶٠وزن، افزايش 

  .کند دونالد اعتياد پيدا می نھايت به مصرف مک

که اين شرکت با تحت تاثير  دونالد برای کودکان نيز بسيار خطرناک است، حال اين تاثير استفاده از محصوالت مک

شخصيت دلقک  تر استفاده از يغات تلوزيونی، وسايل بازی کودکان و از ھمه مھمقرار دادن کودکان از طريق تبل

  .کند ھای خود می  سال را جذب رستوران٩ تا ٣ درصد کودکان بين ٩٠دونالد ھر ماه حدود  رونالد مک

وده و ھا موجود زنده ب جبھه ديگری از اعتراضات از سوی افرادی است که معتقدند که حيوانات نيز ھمانند انسان

اين  .شدت مورد انتقاد قرار گرفته است دونالد به دليل نحوه رفتار با حيوانات قبل از کشتن به مک. شايسته احترام

کننده گوشت  کننده گوشت گاو، دومين مصرف ترين مصرف کننده غذاھای گوشتی و بزرگ ترين ترويج شرکت بزرگ

ھای  ات مربوط به نحوه برخورد با حيوانات در محلھجمه انتقاد .باشد مرغ در دنيا برای محصوالت خود می

ھای  داری ليبل، در مرغ بر اساس مطالب ارائه شده در دادگاه مک. دونالد است ھای مک داری و کشتارگاه نگه

 ۴۴شود که نتيجه آن  داری می تر از يک متر و بدون نور تعداد زيادی از اين حيوانات نگه  کمئیدونالد در فضا مک

داری حيوانات متعلق به  ھای ديگر نگه در محل. نجاری و مشکالت ديگر بھداشتی برای اين حيوانات استدرصد ناھ

دونالد برای نحوه کشتن حيوانات در  داری، مک عالوه بر شرايط نگه. شود دونالد نيز ھمين شيوه رفتار اعمال می مک

  .ھا نيز با ھجمه انتقادات مواجه شده است کشتارگاه

دونالد شده است مربوط به يکی از غذاھای عرضه   مواردی که باعث افزايش اعتراض مخالفان مکيکی ديگر از

  . است  Foie Grasنام شده در اين رستوران به

شود از جگر پرندگان تھيه می  نيز عرضه می  KFCھای دونالد در رستوران قيمت که عالوه بر مک اين غذای گران

جا که در حالت   برخوردار باشد و از آنئیده بايد از چربی زياد و حجم باالبرای تھيه اين غذا، جگر پرن .شود

 از غذای چرب و دارای روغن باال به وسيله دستگاه و به زور ئیطبيعی امکان وقوع اين امر وجود ندارد، حجم باال

   .شود به پرنده خورانده می

اين شيوه رفتار . تری در بدن او ايجاد شود  بيششود تا چربی سپس پرنده در قفسی کوچک بدون حرکت قرار داده می

  .گيرد اعتراضات بسياری را در پی داشته است ای صورت می با حيوانات که به شکل بيرحمانه

دليل مسائل و مشکالت محيطی مربوط به   درصد از مردم به۵٣طی يک نظرسنجی از سوی وال استريت ژورنال، 

دونالد اين است  ترين نگرانی محيطی نسبت به مک جدی .کنند ول امتناع میکننده از خريد آن محص محصول يا توليد

اين  .ھای بارانی آن منطقه اقدام کرده است که اين شرکت برای ايجاد يک چراگاه وسيع در برزيل به تخريب جنگل

ر است، زيرا شود، بلکه بر گرم شدن کره زمين نيز تاثيرگذا اقدام نه تنھا موجب از بين رفتن منابع طبيعی می

  .ھای بارانی نقش مھمی در مکانيزم جذب دی اکسد کربن ھوا دارند جنگل
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کند که تنھا برای چند دقيقه مورد استفاده قرار  بندی استفاده می ھا تن بسته دونالد ھمچنين ساالنه از ميليون مک

دونالد موجب از بين رفتن  استر مورد استفاده برای محصوالت مک ھای پلی بندی طور معمول بسته به .گيرند می

ھر . شود مربوط به توليد ميزان باالی زباله آن است انتقاد ديگری که از اين شرکت می .شود گازھای اليه ازن می

کند که با توجه به   کيلوگرم زباله توليد می١١٠طور متوسط نزديک به   روزانه بهامريکادونالد در  رستوران مک

ھای اين شرکت در سراسر  ای شرکت، تعداد زياد شعبه ز طرف مراکز توزيع منطقه کيلوگرمی زباله ا۴١٠توليد 

  .توان پی برد دنيا و ھزينه باالی از بين بردن اين ميزان زباله به اھميت باالی اين موضوع می

ت در ھای اين شرک دونالد با آن مواجه بوده مربوط به شرايط کار و سياست يکی ديگر از انتقاداتی که ھمواره مک

اين شرکت دارای بيش از يک و نيم ميليون نفر کارمند در سراسر دنياست که بيش از نيمی . قبال کارمندانش است

سياست شرکت در استخدام افرادی با اين محدوده سنی به اين معناست که بيش از  . سال ھستند٢١ھا افراد زير  از آن

 در ٢٠٠٣ در سال McJOB وارد شدن عبارت. ر ھستنددونالد از حداقل حقوق برخوردا نيمی از کارکنان مک

  .گر اين موضوع است ن است نيز بيانئيمعنی نوعی از کار با حقوق پا فرھنگ لغت وبستر که به

يکی ديگر از مشکالتی که کارکنان اين شرکت با آن مواجه ھستند کار در شرايط نامناسب، تبيض نژادی، باال بودن 

ھای  دليل عدم وجود اتحاديه البته به. ن بودن شرايط بھداشتی و ايمنی در محيط کار استئيغير قانونی ساعت کار و پا

بر .  شرايط کارکنان اين شرکت صورت نگرفته استتغييردونالد، اقدامی در خصوص  کارگری در درون مک

 ئیريان از اھميت باالداران ميلتون فريمن، نيازھا و انتظارات کارکنان به اندازه انتظارات مشت اساس نظريه سھام

  .برخوردار است

 به چاپ ٢٠٠١که در سال » فود وابسته به فست«در کتاب خود با نام ملت ) Eric Schlosser(اريک اسکلوسر 

ھای بازريابی  اين شرکت با ايجاد سياست عقيده وی، به. دونالد پرداخت ھای بازاريابی مک رسيد به انتقاد از سياست

دونالد و ھمراھش برای جذب بازار   مانند دلقک رونالد مکئیھا ت ديزنی و ايجاد شخصيتبه تقليد از شرکت وال

عقيده کارشناسان بازاريابی اين اقدام نه تنھا موجب جذب کودکان، بلکه  به. ای کرده است کودکان تمرکز ويژه

رند در دوره بزرگسالی و ايجاد تر اين تاکتيک موجب حفظ محبوبيت اين ب از ھمه مھم. شود ھا نيز می ھای آن خانواده

  .نوعی حس نوستالژی در ميان افراد خواھد بود

ھای خود شده  دونالد با نفوذ در ميان مدارس از طريق اسپانسرشيپ موفق به کاھش ماليات مک عقيده اسکلوسر، به

گيرند  ار میای مورد حمايت مالی قر  که از سوی فرد يا موسسهئیھا  درصد کتاب٨٠بر اساس منابع وی  .است

   .دونالد نيز از اين قاعده مستثنی نيست کننده کتاب ھستند و مسلما مک حاوی مطالبی به سود حمايت

يکی از اين موارد مربوط به . عقيده نويسنده بی احترامی به حاميان مالی در مدارس با مجازات ھمراه خواھد بود به

که نماد شرکت پپسی، رقيب کوکاکوال ( يدن لباسی به رنگ آبینام مايک کامرون بود که به دليل پوش آموزی به دانش

آموزان، از تحصيل  و ھماھنگ نبودن با لباس مشکی و قرمز ديگر دانش) Coke Day( در روز کوکاکوال) است

  .معلق شد

ای بر اساس ادع( دونالد در جھت رفع کمبودھا و بھبود شيوه عملکرد ھای مک با توجه به انتقادات موجود و تالش

ھای اخالقی اين شرکت تنھا در حد شعار بوده و اقدامی تاثيرگذار در جھت  واضح است که سياست) مديران شرکت

ھا حالت توصيفی داشته و بر اساس اھداف  تر تالش بيش.  و بھبود شرايط از سوی شرکت صورت نکرفته استتغيير

تر در جھت  ھای اين شرکت بيش تر، تالش عبارت ساده به. چه تا کنون انجام شده است آينده ترسيم شده است و نه آن

  .ھا اميدوار نگه داشتن مردم به بھبود شرايط در آينده است تا مطمئن ساختن آن
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 درصد از مرغ و ٦٢دھد  منتشر شد، نشان می» ھا گزارش مشتری«، توسط ٢٠١٠نتيجه تحقيقاتی که در سال 

 که به ئیھا تعداد مرغ.  درصد نيز باکتری سالمونال دارند١٤الباکتر است و ھای کبابی آلوده به باکتری کمپي جوجه

  . درصد افزايش يافته است٣٠ سال پيش ٦ھای دير مرگ آلوده ھستند، نسبت به  باکتری

 درصد از ھمبرگرھای گوشت باکتری ٥٣دھد بيش از   صورت گرفته است، نشان میامريکاتحقيقاتی که در 

  . درصد، ليستريا دارند١٢ درصد استافيلوکوکوس و ٣٠ز، کلوستريديوم پرفرينجن

آزمايشات نشان داده اند، گوشت بوقلمون شامل يکی از . ترين پرنده ھای خوراکی است بوقلمون يکی از آلوده

  .جا است طور يک ھا به ھای ليستريا، کمپيالباکتر، کلوستريديوم يا ھر سه آن باکتری

تحقيقاتی که روی . چون کمپيالباکتر و ويبريو ولنيفيکوس ھستند  ھمئیھا ھای خوراکی حاوی ويروس صدف

  .ھا به باکتری سالمونال آلوده ھستند  درصد صدف٩ھای خوراکی انجام شده، نشان داده است  صدف

 ھزار ٦٦٠طور ساالنه منجر به بيماری بيش از  تخم مرغ به. تر است؟ مسلما تخم مرغ مرغ يا تخم مرغ، کدام آلوده

  .شود  نفر می٣٠٠ مرگ نفر و

شيگال، جزو . ھای سالمونال و شيگال ھستند ھا حاوی باکتری  درصد از طالبی٥/٣تحقيقات نشان داده حدود 

  .شود  است که از فردی به فرد ديگر منتقل میئیھا باکتری

اين ميوه وارد وقتی . دار نشود شود تا لکه ھلو اين ميوه خوشمزه و زيبا يک ھفته پيش از برداشت، ضدعفونی می

  .کش روی پوست آن وجود دارد  ماده آفت٩شود، حداقل  بازار می

. تواند به بدن شما آسيب برساند تر از خود ھمبرگر می  که داخل ساندويچ ھمبرگر شما وجود دارد بيشئیکاھو

  .تند درصد حاوی باکتری کوليفورم ھس٤٠تحقيقات نشان داده، ساالدھای کاھوی از پيش آماده شده حدود 

سازمان جھانی تغذيه و سالمت اعالم کرده اين غذاھا . غذاھای سرد آماده در رديف پرخطرترين غذاھا قرار دارند

  . را نيز آلوده کندئیتواند باقی مواد غذا ھا در يخچال نيز می قرار گرفتن آن. چون ليستريا ھستند  ھمئیھا منبع باکتری

تحقيقات نشان داده .  حاوی مقدار زيادی فيتونوترينتز ھستند-دم و ماش  گن-ھای سبز از ھر نوعی که باشند  جوانه

ھا برای رشد به محيط  متاسفانه، جوانه. شوند چون بروکلی حتی موجب سرطان معده نيز می است، جوانه گياھانی ھم

ی بسيار مناسب کول- چون ليستريا، سالمونال و ای  ھمئیھا گرم و مرطوب نياز دارند و اين محيط برای رشد باکتری

  .است

قدر بايد از  اما اين که چه. گردد ايم که اغلب توسط صنايع گوشت تبليغ می زياد شنيده گوشت خواری» فوايد«درباره 

 .ھا روشن نيست قدر بايد از آن دوری کنيم، ھنوز برای خيلی آن بھره ببريم و چه

خواری  کم گوشت خواری، دست ھا برای سالمتی خود و نابودی حيوانات و محيط زيست، بايد از اين گوشت انسان

 دو جنبه را اين. يکی جنبه شخصی و ديگری جنبه اجتماعی: خواری دو جنبه دارد عدم گوشت. مفرط دست بردارند

  . توان ھم از لحاظ بھداشتی و ھم روانی و اخالقی مورد مطالعه قرار داد می

تواند بشر را از اين ھمه صدمات  خواری می صورت متعادل در اختيار ما قرار داده و گياه طبيعت ھمه چيز را به

  . جسمی و تخريب محيط زيست مصون سازد

دھند و برای سالمتی انسان خطرناک  اوھا ھورمون و آنتی بيوتيک میطرفداران حقوق حيوانات عقيده دارند به گ

  . ھستند
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 زمين چنين ظرفيتی را ندارند که ئیزمين و منابع غذا. خواری بسيار مھم و حياتی است تاثيرات اجتماعی گوشت

يست و در عين حال  که اکنون رايج و متداول است، قابل دوام نئیاين سيستم غذا. بتوانند اين ھمه گوشت توليد کنند

  .خطرناک است

ما . ھا ھم ھست بحث تامين علوفه و خوراک اين دام. ھای مدرن بسيار مخرب است تاثيرات زيست محيطی دامداری

صنايع زيادی تا به حال به کره زمين . تر صنايع حيوانی مواجھيم امروزه با صنعت عظيم گوشتی و در مقياس وسيع

. ھای جوی آشنا ھستيم ای گرفته تا آالينده ھا، از توليد گازھای گلخانه ھای کارخانه يبتا حدودی به آس. اند آسيب زده

  .ھای فسيلی گرفته شود دانيم که بايد جلوی سوخت می

شود و  ھا امروز در ھمه جای دنيا شنيده می اين حرف. ھا را گرفت دانيم بايد جلوی نابودی و تخريب جنگل می

چرا که صاحبان . رسانی شده است تر اطالع اما در مورد صنايع حيوانی کم. پردازند یھا م ھا ھم گاھی به آن رسانه

ھای جدی در اين زمينه راه  با اين وجود، باز ھم بحث. گيرند رسانی را می اين صنايع، به طرق مختلف جلوی اطالع

 .شود ھا به اليه ازن زده می مثال ھمين آسيبی که از ناحيه فضوالت دام. افتاده است

بحث . بعد ھم کودی که بايد خاک اين مراتع را با آن تقويت کرد. آبياری مراتع به چه اندازه آب نياز دارد

وقتی شما از ديد کالن انتقادی به اين صنايع بنگريد، متوجه . ھای ژنتيکی در توليد علوفه ھم ھست کاری دست

دوش منابع آب و خاک گذاشته و بسيار خطرناک  را بر ئیفرسا خواھيد شد که تداوم اين روش بار سنگين و طاقت

ھای آينده انسانی با مشککالت  در غير اين صورت نسل.  بايد جلويش گرفته شودئیاست بنابراين حتما بايد جا

  . ای مواجه خواھند شد عديده

ست که نه ترين مشکل انسان معاصر، چاقی او اند که يکی از جدی ھا بر اين عقيده امروزه از ديد پزشکی، بعضی

شده، چنان که بازتاب آن را در اقتصاد و فرھنگ و » معضل«تنھا سالمت او را به خطر انداخته، بلکه تبديل به يک 

  .توان مالحظه کرد بھداشت و اجتماع ھم می

خواری را که امروزه رايج شده بايد  ھای شخصی و عمومی اين شيوه گوشت دھند که ما جنبه ھا نشان می ھمه اين

ھا  خواری قديمی ھا با گوشت خواری امروزی نکته مھمی که بايد به آن توجه کنيم، اين است که گوشت. يريمجدی بگ

  . تفاوت دارد

عالوه چندين  به. کردند ھا تقريبا از علوفه طبيعی تغذيه می دانند و آن ھا اين قدر ھرمون به خورد حيونات نمی اوال قديم

خوردند، در وعده بعد سعی  روز گوشت خورد و حتی اگر يک وعده گوشت مینسل پيش اعتقاد داشتند که نبايد ھر 

تر  ريختند به مراتب کم تازه مقدار گوشتی ھم که در غذاھای گوشتی قديم می. کردند غذای بدون گوشت بخورند می

برقرار و حبوبات و سبزيجات   سيب زمينی ريختند و تعادل آن را با مثال در آبگوشت چند گرمی گوشت می. بود

  .کردند می

اش حبوبات و سبزيجات و ديگر  چند تکه گوشت و باقی. شد ھای سنتی ما ھم گوشت خيلی کم ريخته می در خورش

ھا   که امروزه در رستورانئیھا شما به کباب. اما امروزه تعادل در غذاھای ما به ھم خورده است . بودئیمواد غذا

خوردند و غذای  خصوص مردم عادی، به روش امروز کباب نمیھيچ وقت مردم، به . فروشند، توجه کنيد می

  .شان گوشت خالص نبود عمده

کباب . ؛ و انواع کباب ھا...ھا کباب است و کباب  شما وارد ھر رستورانی بشويد، در صدر ليست غذاھای آن

  ...شيشليک، کباب ممتاز، کباب بلغاری، کباب سلطانی، کباب مخصوص و 

  .، روست بيف و غيره»ھمبرگر«، »استيک« ،»فست فود « اغذاھای سريع الطبخ ي
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  . که معلوم نيست مواد اوليه و محتويات آن چيست به وفور در غذاھای روزانه ما حضور دارندئیھا به عالوه روغن

 حاال وقتی بشر به. در قديم غذای غالب ما نان بود . اند  ما و آشپزی ما تاثير گذاشتهئیھا ھمه روی روش غذا اين

ای نيست جز اين که توليد  خوردن اين ھمه گوشت و کباب و استيک و ھمبرگز و غيره تمايل پيدا کرده است، چاره

ھای پيشرفته و  ھا و دامداری ھا، مرغداری بايد گاوداری. شدن برويد گوشت را مکانيزه شود و به طرف صنعتی

 که ئیيع نسبت مستقيم دارند با الگوی مصرف ما؛ الگواين صنا. ای ساخت که بتوانند گوشت انبوه توليد کنند مکانيزه

پيش ھر پزشکی . ده ھمين الگوی مصرف استئيھای شايع زا تر بيماری بيش. برای بدن ضررھای فراوان دارد

دھد، اجتناب از اين   که میئیپرسد درباره ھمين الگوی مصرف است و اولين رژيم غذا برويد، اولين چيزی که می

برای چه؟ برای اين که . کنند که گوشت کم بخوريد يا نخوريد پزشکان عموما توصيه می.  استھمه گوشت خوردن

  .آيد رويه گوشت پديد می ھا از ھمين مصرف بی ھای جديد و سرطان اغلب بيماری

سود اين الگوی مصرف به جيب صاحبان صنايع و .  الگوی مصرف شده استتغييرترديد صنايع گوشتی باعث  بی

رود؛ اما مردم موظفند  می» مواد پروتئينی«گفته صاحبان صنايع گوشت  ھا و يا به  انواع گوشتفروشندگان

تر از ھمه   که ھم اشخاص بايد محتمل شوند و ھم جامعه و وحشتناکئیھا ھای اين صنايع را تامين کنند؛ ھزينه ھزينه

از زمين را بايد به کشت علوفه چه مساحتی . سازد آسيبی است که اين الگوی مصرف بر محيط زيست وارد می

  .اختصاص دھند

کند تا محصولش را به  يعنی کشاورز کار می. کشاورزی مدرن امروز به خدمت صنايع گوشتی درآمده است

مثال حمل و نقل ھم بايد در خدمت صنايع گوشتی قرار . بعد صنايع جانبی ديگری ھم در کارند. ھا بفروشد دامداری

 .ھا ھا به فروشگاه جا گوشت ھا را به کشتارگاه و از آن ھا ببرد و دام مداریبگيرد و علوفه را به دا

وقتی ابعاد وسيع اين صنايع را در نظر ... و فروش و تبليغات  بندی و گرافيک و بازاريابی سپس صنعت بسته

که ادامه اين رسيد  ھای ناشی از اين نوع مصرف را مشاھده کرديد، به اين نتيجه می بگيريد و از آن طرف زيان

توانيد مصرف گوشت و  شما نمی. روند نه تنھا به زيان انسان و جامعه انسانی است، بلکه عمال در آينده ممکن نيست

يک . طور مداوم افزايش دھيد و اين ھمه منابع آب و خاک را صرف اين توليدات روز افزون کنيد سپس توليد را به

  .د اين چرخه بايد متوقف شود و خواھد شئیجا

صورت مناسب پخته  تر و به شان اين است که اگر غذاھای گوشتی با چربی کم داری، گاھی توجيه ھای دام شرکت

البته در اين . ھای گوناگون ندارند عروقی و سرطان-ھای قلبی شوند، نقش چندانی در باالبردن خطر ابتال به بيماری

دھد در  ھا را افزايش می حيوانی خطر برخی سرطاندھند مصرف زياد محصوالت  زمينه، برخی تحقيقات نشان می

ای معتقدند که شواھد کافی حتی در مورد مضر بودن چربی اشباع وجود ندارد و اصوال ھر نوع چربی  مقابل عده

 .مضر است) چربی ترانس يا روغن جامد(طبيعی سالم است و فقط چربی مصنوعی 

متی ھم برای حفظ کره زمين سودمند است، توقف که کاھش مصرف گوشت ھم برای سال بنابراين با اين

ترين راه ممکن برای حفظ محيط زيست زمين نيست، چرا که نظام کشاورزی ھم بايد  خواری، تنھا عملی گوشت

 .متحول شود

چنين مصرف  ھم. خواران باشد ھا بھترين روش تغذيه برای گياه افزايش مصرف سبزيجات، ميوه، حبوبات و مغزدانه

عنوان سبک زندگی  خواری را به  گياھی مختلف و متنوع، ضامن سالمت کسانی است که گياهئیاد غذامتناسب مو

 .اند خود در پيش گرفته
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چنين ورزش   و پرھيز از مواد مضر مانند چربی اشباع شده و قند و ھمئیتعادل و توازن در مصرف مواد غذا

  . گوناگون به ارمغان بياوردئیی غذاھا تواند سالمت و عمر طوالنی را برای افراد با رژيم می

ميزان مصرف آن در نقاط . شود متاسفانه گوشت قرمز يکی از منابع اصلی و ضروری غذای انسان محسوب می

 . افزايش يابد٢٠۵٠شود اين تفاوت تا سال  بينی می مختلف جھان متفاوت است و پيش

، ٢٠۵٠ مردم جھان تا سال ئیات در رژيم غذاتغييرعلت است که به  بينی شده گزارشات سازمان ملل متحد پيش بنا بر

 . برابری ھمراه باشد٢طور تقريبی با رشد   ميليون تن افزايش يابد و به۵٠٠ به ٢٨٠مصرف گوشت جھان از 

 .باشند  درصد ازگوشت توليدی در جھان می۴٠کننده  يافته مصرف در حال حاضر کشورھای توسعه

 مردم اين ئی در رژيم غذاتغيير به علت رشد جمعيت و ٢٠۵٠د، اين رقم تا سال بنا بر گزارشات سازمان ملل متح

 . درصد کاھش پيدا خواھد کرد٣٠منطقه به 

ترين مصرف گوشت  از ميان انواع گوشت سفيد، گوشت خوک و گوشت گاو مورد بررسی در اين گزارش، بيش

 به گوشت سفيد ٢٠۵٠شود اين رتبه تا سال  میبينی  باشد که پيش يافته مربوط به گوشت خوک می کشورھای توسعه

 .داده شود

باشد و با رشد مواجه  يافته می اما در کشورھای در حال توسعه، ميزان مصرف گوشت متفاوت با کشورھای توسعه

 .خواھد بود

 به ٢٠۵٠بيشترين مصرف گوشت کشورھای در حال توسعه در حالت کنونی به گوشت خوک تعلق دارد که تا سال 

 مردم کشورھای در حال ئیتر در رژيم غذا  به علت افزايش مصرف گوشت بيش. خواھد کردتغييرت سفيد گوش

تغذيه نيز تحت تاثير قرار گيرد، اما اين امر نيازمند افزايش  رود که تغذيه جمعيت دچار سوء توسعه، اميد می

 .باشد ھای کشاورزی می محصول زمين

 درصد ھمراه خواھند بود ٢٠ھای کشاورزی تنھا با رشد  ادامه يابد، زمين ٢٠۵٠اگر روند فعلی کشاورزی تا سال 

 .شود که ھمين رشد با استفاده دو برابری از کود و سم برای کشاورزی تخمين زده می

تغذيه و گرسنگی در جھان، الزم است تا  گيری از رشد بيشتر سوء چنين پيش برای تامين غذای گرسنگان جھان و ھم

در .  کنندئیاورزی مناطقی را که در حال رشد مصرف گوشت در سطح جھانی ھستند، شناساشناسان کش بوم

 .باشد  قابل مشاھده می٢٠۵٠ات آن تا سال تغييرھای زير ميزان کنونی مصرف گوشت و  اينفوگرافی

تا پنجم مصرف ھای اول  ، استراليا، نيوزيلند و اسپانيا رتبهامريکا، کشورھای لوکزامبورگ، ٢٠١٣بنا بر آمار سال 

 .گوشت را در جھان دارا ھستند

 و آخر اين ١٧٧ کيلوگرم در رتبه ٣ کيلوگرم در رتبه نخست و ھند با مصرف ١٣۶لوکزامبورگ با مصرف 

 .بندی قرار دارد رتبه

باشد که اين مقدار   کيلوگرم می۴٣ الی ۴١چنين بنا براين گزارش، مصرف متوسط گوشت مردم ايران برابر با  ھم

  .تر است يزان متوسط جھانی نيز کماز م

ھا ھزار نفر را  پرفسور والتر ويلت، از دانشکده بھداشت عمومی دانشگاه ھاروارد، سرپرست تيمی است که تغذيه ده

 .اند برای چندين سال تحت نظر داشته

سور ويلت به خيالی سرگرم خوردن يک استيک بزرگ بودم پرف ھنگامی که در کافه تريای دانشگاه ھاروارد با بی

ھای قلب و عروق و نيز سرطان در کسانی که مقدار  ما متوجه شديم که خطر مرگ و مير ناشی بيماری«: من گفت

 .تر است کنند، بيش زيادی گوشت قرمز مصرف می
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 است که پرفسور ويلت مشترکا انجام داده و در ئیھا عنوان يکی از بررسی» مصرف گوشت قرمز و مرگ و مير«

زند که مصرف منظم مقدار کمی از  در اين بررسی او تخمين می. چاپ شده است» يوھای طب داخلیآرش«نشريه 

 درصد افزايش می دھد، در حالی که خوردن مقدار مشابھی ١٣خطر مرگ را )  گرم٨۵( گوشت قرمز فرآوری نشده

  .دھد درصد افزايش می ٢٠خطر مرگ را تا ) سوسيس يا دو ورقه ژامبون( گوشت فرآوری شده

جالب است بدانيد . بوعلی سينا، بر اين عقيده بود که دستگاه گوارشی انسان برای گوشت خواری ساخته نشده است

نجم الدين رازی در . که سينا تنھا فيلسوف و پزشک بزرگ ايرانی نيست که ما را از گوشت خواری نھی ميکند

 ».از گوشت بسيار احتراز کنيد«: مرصادالعباد آورده است

خواری  ايد؟ ھمان قصابی که به خاطر افراط در گوشتخواری و چربی ن ابوعلی سينا و قصاِب پرخور را شنيدهداستا

بوعلی . سکته کرد و بوعلی سينا چند دقيقه قبل از اينکه دفن شود قلبش را به کار انداخت و او را به زندگی برگرداند

را » گياھخواری« است که به خاطر صحت و سالمتی، ئیھا »معروف آدم«سينا، پزشک شھير ايرانی يکی از اولين 

 مثل ماجرای قصاب اين تصميم را ئیھا شايد به خاطر مشاھدات و تجربه. کرد انتخاب کرد و آن را تبليغ ھم می

 .گرفته بود

ھا از  خورند، بعضی ھای لبنی نمی ھا گوشت و فرآورده بعضی خواری البته کمی متفاوت است، تعريف انواع گياه

 و ئیخوار ھستند، يعنی مرغ و غذاھای دريا گياه کنند و بعضی نيمه مرغ اجتناب می رف محصوالت لبنی و تخممص

تر مورد توجه جوانان است در حالی که  خواری بيش جالب است که رژيم گياه. کنند گاھی گوشت قرمز مصرف می

چيپس و نوشابه را  ينی سرخ کرده، زم  خود حذف کنند و به جای آن سيبئیھا گوشت را از رژيم غذا اگر آن

 . چندان سالمی نخواھند داشتئیجايگزين کنند رژيم غذا

خواری شايع است برای سالمتی بسيار سودمند   گياهئیکه در رژيم غذا البته مصرف زياد سبزيجات و انواع ميوه

 .گردد يبرھای گياھی برمیمواد ضدسرطان گياھی و ف ھا، مواد معدنی، است، علت آن ھم به وجود انواع ويتامين

خواری خطر سکته قلبی و مغزی را برای افرادی که   مبتنی بر گياهئیبراساس يک مطالعه انجام شده، رژيم غذا

  .دھد ھای قلب و عروق دارند کاھش می بيماری

دھد  روند، اما تحقيقات انجام شده نشان می شمار می ترين علل مرگ به حمله قلبی و سکته مغزی يکی از اصلی

ھای قلب علت اصلی مشکالت قلبی است اما  بسته شدن رگ.تری دارند خوار ھستند کلسترول کم افرادی که گياه

  .ابدئي که فاقد مواد حيوانی است کاھش مئیھا با خوردن غذاھا گويند خطر اين بيماری گران می پژوھش

او تا پايان . خواری نيز نوشت ی در فوايد گياهصادق ھدايت نويسنده معروف ايرانی، در جوانی گياه خوار شد و کتاب

يک بار ديدم که در کافه الله زار يک نان گوشتی «: نويسد بزرگ علوی در اين باره می. عمر گياه خوار باقی ماند

ھايش سرخ شد،  گفتند، به اين قصد که الی آن شيرينی است، گاز زد و ناگھان چشم را که به زبان روسی بولکی می

 ».کرد که دستمالی از جيبش بيرون آورد و لقمه نجويده را در آن تف کرد يشانی اش نشست و داشت قی میعرق به پ

وود، زندگی عجيبی را پشت سر گذاشته است اما شايد جالب است بدانيد برد پيت يبرد پيت بازيگر معروف ھال

 .خوار است کرده و گياه زمانی در يک رستوران فست فود کار می

ھاست که  سال«: گويد خورده و ناگھان اين کار را ترک کرده، می که چرا سال ھا گوشت می د اينپيت در مور

جا با بوی بد گوشت سرخ  کردم و آن من روزگاری در يک فست فود کار می. خوار باشم اما نتوانستم خواھم گياه می

بعد در سفری به آفريقا با شکار . خوردطور می توان اين چيزھا را  کردم چه شدم و با خودم فکر می کرده روبرو می

 ھم ھست، اما ديوارھا امريکاالبته اين چيزھا حتما در . کشند حيوانات آشنا شدم و ديدم با چه خشونتی حيوانات را می
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که  توانم بخورم تا اين کردم به جای گوشت چه می در نتيجه، ھميشه با خودم فکر می. ھا را ببينيم دھند ما آن اجازه نمی

 ». برای خوردن چيزھای ديگر فراھم استئیيدم چه فضاد

من از «: او گفته است. خوارھا پيدا کرد، لئوناردو داوينچی است توان در ميان گياه ترين افرادی که می يکی از جالب

روزی فرا خواھد رسيد که . نظرم اين کار جنايت است ابتدای دوران کودکی از خوردن گوشت امتناع کردم چون به

زمانی فرا خواھد رسيد که ما . گونه نگاه خواھند کرد که امروزه به قتل يک انسان ردم به قتل يک حيوان ھمانم

 ».خواری را خوردن حيوانات را با ھمان ديد قضاوت خواھيم کرد که امروز خوردن ھم نوع خود، آدم

کند؟ به  حيوانات را در قفس زندانی میھا و  خواھد، چرا پرنده اگر بشر آزادی می«: چنين گفته است داويننچی، ھم

. کنيم ما از مرگ ديگران زندگی می. ھاست رحمی او سرآمد ھمه آن راستی که بشر پادشاه حيوانات است، چرا که بی

طور نگاه خواھد کرد که امروز  روزی جھان به آزمايش روی حيوانات ھمان«يا » .ھای متحرک ھستيم ما گورستان

 ».ھا به آزمايش روی انسان

 :گفت آلبرت اينشتين می

خواری رو آورد، سرنوشت نوع بشر  اگر تمام دنيا به گياه. گذارند  بر خلق ما میئیسزا  غذاھای گياھی تاثير به-

 . کندتغييرتواند  می

  . اگر کسی آرزو دارد به پرھيزکاری برسد، اولين رياضت او بايد خودداری از آزار حيوانات باشد-

بنابراين اگر از . توانند به اين شکل مصرف کنند رسد و نمی شان به گوشت نمی  نابرابر، ھمه دستتازه در اين جھان

 دھيم و تغييرجنبه ايجاد عدالت اجتماعی، به اين مسئله نگاه کنيم موظفيم الگوی مصرف برای نادارھا و داراھا را 

خوارھا را  کوشند درصد گوشت گوشت میخواری معروفند و صاحبان صنايع   در گوشتامريکامردم . سان کنيم يک

کنند، ھمين  اصال خاصيت صنايع و بازاری که اين صنايع ايجاد می. توانند توليد را باال ببرند افزايش بدھند و تا می

 .است

در . شود خاصيت کردن غذاھا می  کيفيت و بیتغييرن آوردن قيمت، منجر به ئيباال بردن کميت به ھر قيمتی؛ و پا

مردم به تاثيرات روحی و روانی آن و به ارزش کيفی آن خيلی توجه . ميت غذا به حجم و شکل آن نبودگذشته اھ

  !کردند اما اکنون چنين نيست می

ھا تغذيه  دھنده است، بلکه دامن کسانی را ھم که از گوشت آن ھا نه تنھا ھولناک و تکان کشتار حيوانات در کشتارگاه

 برای اين که مقاومتش را از بين ببرند، او .ترين حيوان است در برابر مرگ وک مقاومگويند خ می. گيرد کنند، می می

ترين وضع کشته  بقيه حيوانات ھم به فجيع. کنند کنند تا گردنش بشکند و بعد او را ذبح می را از بلندی پرت می

ھا را با برق يا مواد منفجره  ماھی. برند برند و سرشان را می شان می ای به مسلخ کامال مکانيزه و کارخانه. شوند می

  . طبيعی است که اين نحوه کشتن فرق اساسی دارد با ذبح سنتی. کشند می

گذارد که  يعنی از جان و دل مايه می. ھايش خيلی شبيه انسان است شناسان بر اين باورند مرغ نسبت به جوجه روان

برای . انگيز و ھولناک است کنند، بسيار رقت اری میھايش را زير بال و پر خود بگيرد اما کاری که در مرغد جوجه

تر بخوابند و  دھند تا کم شان می کنند و با نور مصنوعی فريب ھا را عصبی می تر تخم کنند، آن ھا بيش اين که مرغ

  .خيلی وضع فجيعی است. تر بخورند و پروار شوند و تخم بگذارند بيش

يوانات مايملک او ھستند و قبال شايد حقوقی برای حيوانات قائل بودند اما کند ح متاسفانه آدميزاد به ھر دليلی فکر می

. ھا نه برای حيوانات، نه برای محيط زيست و نه برای جز خود، ھيچ حق و حقوقی قائل نيستند  امروز برخی انسان

  .شمرند برای ھمين خودشان را برای انجام ھر کاری مجاز می
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ھمين که حيوان حيات . دھد ھا حق می اند و ھمين ھم به آن ی حيات يا نفس حيوانیھا دارا آن. حيوانات حقوقی دارند

حتی اگر انسان در شرايطی، مثال در . ھا بگيرد تواند اين حق را از آن دارد و جان دارد، حق ھم دارد و انسان نمی

حيوانات بخورد، باز بايد قحطی و گرسنگی، برای تداوم حياتش مجاز باشد که در حد رفع نياز و سد جوع از گوشت 

. رسانند در خود طبيعت ھم حيوانات به يکديگر بيھوده ضرر نمی. حيوان ظلم نکند جا که ممکن است به تا آن

و تازه انسان بايد رحمی نسبت به حيوانات داشته . کنند حيوانات شکارچی برای تنوع و تفريح شکار نمی. کنند نمی

  .رود یباشد که از آن حيوان انتظار آن نم

 را به ئیدر واقع اگر رژيم غذا.  ھم به وضعيت بحرانی رسيده و قابل تداوم نيستئیامروزه ھمين رژيم غذا

  .توانيم اين ھشت ميليارد را سير کنيم و ھم مواظب محيط زيست باشيم تبديل کنيم، بھتر می خواری گياه

ھا را  د؟ آيا زمين خواھد توانست خوراک دامھشت ميليارد جمعيت جھان، احتياج به چه ميزان صنايع حيوانی دار

کند، خواھد شد؟ حرص و ولع  يک خطر جدی که محيط زيست را تھديد می ھا تبديل به تامين کند؟ آيا فضوالت اين دام

  . خواری اگر مھار نشود، آينده وخيمی در انتظار بشريت خواھد بود انسان برای گوشت

خواری را در خود مھار نکنند، نه تنھا سالمت فردی   ندھند و حرص گوشتتغيير خود را ئیھا رژيم غذا اگر انسان

کننده غذای انسان و  خطر خواھند افکند، بلکه خواھند ديد که حيات انسان و حيات زمينی را که تامين خويش را به

 .ای ھولناک سوق خواھند داد سمت فاجعه مسکن و زندگی آن است، به

 دنبال به زيادی افراد که است زندگی سبک از بخشی آرامش نوع بلکه ،ئیغذا رژيم نوعی تنھا نه خواری گياه انتخاب

 ھای رژيم معايب درباره که ای  گسترده تحقيقات به توجه با .ھستند خود زندگی سبک و ئیغذا رژيم تغيير

 اصول گرفتن درنظر با را خواری گياه ھایرژيم گمان بی گرفته، صورت خواری گياه مزايای و خواری گوشت

 !کرد انتخاب عمر تمام برای مناسبی و تر شاداب بھتر، زندگی سبک عنوان به توان می سالمت،
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