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 Human rights  بشر حقوق

  
  بھرام رحمانی

 ٢٠١٣ فبروری ٢٣

 !گوشت خواری يا گياه خواری؟
  )مبخش دو(

قبل از اين ھا نيز بيماری  !اما تجارب قبلی نشان داده است که قدرت شرکت ھای سرمايه داری بيش تر از دولت ھاست 

 مرغی، بھداشت عمومی در سطح جھان را مورد تھديد قرار داده یھای مسری ديگری چون جنون گاوی و انفالنزا

ماری جنون گاوی واردات يك مورد بيز به تازگی در پی كشف يقای جنوبی نيفران و ي، چجاپانچندی پيش . بودند

  . ق درآوردنديت به حالت تعلل به صورت موقيگوشت گاو خود را از برز

ان دائمی آن به يکی از مشتريز يران نيرود و ا كی از صادركنندگان اصلی گوشت گاو در جھان به شمار می يل يبرز

ون يليك ميبر و سال گذشته تا اكتجنورین كشور از ماه يل، اي برزۀبر اساس اعالم وزارت امور خارج. رود شمار می 

  .ه شده استين كشور وارد روسيتر گوشت صادراتی اشي بتن گوشت گاو صادر كرده و

در جنوب برزيل » پارانا« گاو برزيلی سيزده ساله در ايالت رأسبا توجه به اين كه يك ، ١٣٩١ ]جدی[در اوائل دی ماه

، موجبات  كه ايران يكی از واردكنندگان گوشت قرمز از برزيل استئیبر اثر بيماری جنون گاوی تلف شد و از آن جا

تر توسعه يافته ھا حتی كشورھای كم به گزارش سايت تابناك، اقدام بيشتر كشور. نگرانی ايرانيان را فراھم آورده است

العاده   بيماری ھای ويروسی فوق ۀ با اين بيماری بسيار ضربتی و سريع است، چرا كه اين بيماری از جملئیدر رويارو

برای نمونه چند سال گذشته، كشور انگلستان به محض مثبت اعالم شدن نتيجه خطرناك است كه درمان شدنی ھم نيست؛ 

 ۀ دام در منطقرأسھای اين كشور، سريع نسبت به نابودی چند ھزار   از دام رأسآزمايش ابتال به جنون گاوی در يك 

 .آلوده اقدام و آلودگی را در نطفه نابود كردند

برخی « خبرنگاری كه سؤالرمان حکومت اسالمی، در پاسخ به اين دكتر عابد فتاحی، عضو كميسيون بھداشت و د

در برخی «: ، گفته است»ن كشور منتظر چه ھستندمسؤوال اند و  ھا واردات گوشت از برزيل را ممنوع كرده كشور

ايم تا   ما نيز چندين بار وزير كشاورزی را خواسته.  ھای اقتصادی ھستند كه واردات دارند موارد، افرادی در زمينه

دكتر شيبانی، معاونت غذا و . ايم  از وی بپرسيم و نيز توضيح خواسته ئی سبزيجات، ميوه و ديگر مواد غذاۀدربار

 ۀ ايم؛ اما واقعيت اين است كه دربار  ھای مفصلی در اين رابطه داشته  ايم و بحث داروی وزارت بھداشت را نيز خواسته

 ای باشد، وزير كشاورزی و وزير بازرگانی و  مسألهترين ه و اگر كمی بحثی در كميسيون نشد ھای واردات گوشت

  ».شناسان را به كميسيون دعوت خواھيم كرد معاونت غذا و دارو و كار

 می کند اما اين مقام حکومت اسالمی، از جواب سؤالمی بينم که خبرنگار در مورد گوشت ھای وارد شده از برزيل 

البته در ايران تحت حاکميت جمھوری ! ات و ميوه ھا سخن به ميان می آورد؟ سبزجۀصريح طفره می رود و دربار

. اسالمی، جان آدميزاد، نه تنھا ارزشی ندارد، بلکه حکومت نيز به بھانه ھای مختلف گروه گروه انسان ھا اعدام می کند
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در ايران، !  استئیجا بومی مردم رعايت شود انتظار نادر چنين وضعيتی، انتظار اين که در اين کشور بھداشت عم

بارھا گفته شده است که ... بارھا اعالم شده است که فالن رستوران به دليل استفاده از گوشت خر تعطيل شده است و

بنابراين، استفاده از گوشت ھای . سپاه پاسداران به عناوين مختلف گوشت ھای آلوده را وارد بازار ايران کرده است

 عموميت دارد و کسی ھم اھميتی به اين امر مھم انسانی و بھداشت عمومی جامعه نمی آلوده در کشوری چون ايران،

  .دھد

 آن، در ۀ تحقيق دربارچند سال پيش گوشت ھای وارداتی آلوده در تھران از جمله باعث مرگ خانواده ای شد که ظاھراً 

مور تحقيق در اين باره شد که أز جمله ميکی از نمايندگان مجلس، به نام دکتر نوری ا. دستور کار مجلس ھم قرار گرفت

ھمان موقع برخی گفته ھا و شنيده ھا در . موريت در يک تصادف اتوموبيل جان سپرده استأناگھان گفته شد او در راه م

ه ھای مخفی در خليج فارس وارد کشور ل سپاه پاسداران از طريق اسکی،جامعه اين بود که گوشت ھای آلوده را قاچاق

اين تحقيقات ارگان ھای حکومت اسالمی در .  اين نماينده نيز توسط اين ارگان مخوف به قتل رسيده استماالً کرده و احت

  ! قاچاق کاال و غيره، تا به امروز ادامه داشته اما ھنوز نتجيه ای نداده استۀزمين

النی متوجه شد که گوشت قات طوي گوشت ھای آلوده پس از تحقۀ سال جاری نيز قاضی پروند]عقرب[ل آبان ماهيدر اوا

ر يش مسيک ماه پيقات در ير بھداشت و درمان بدون تحقيجای تعجب است که وز. ھای مذکور از امارات وارد شده اند

  . ورود گوشت ھا را اعالم کرده بودند

ن می شود، يخ گذشته باعث سقط جنين وزارت بھداشت ايران کشف شد که گوشت ھای تارياز زمانی که توسط محقق

س سازمان دامپزشکی نيز گفته بود که ئير! افت؟يش يت افزاين گوشت ھا در مراکز بھداشت و کنترل جمعيصرف ام

  » .ت خود بازی نمی کننديثيچ گاه با استفاده از گوشت ھای آلوده با حيتجار شرافتند و کارخانجات معتبر ھ«

ری يگي گوشت ھا را پۀيه کرد که قضين توصليمسؤواست مجلس نيز در سخنانی در ارتباط با گوشت ھای آلوده به ير

 گوشت ھا ۀياعالم کردند که اگر اصل قض» !شجاعانه«امی ديگری ياست مجلس در پير.  کسی را نکنندۀکنند و مالحظ

ا نه؟ البته يست پشت پرده کسی ھست يھمه دنبال پشت پرده ھستند البته معلوم ن. ند خودم بعدا می گميرا به مردم نگو

اد ھم دارد و چون مخبر حفاظت و ي قاچاق گوشت زۀنام دارد که پروند» ئیبايشک«ين قاچاقچيان گوشت، يکی از ا

گوی دولت نيز در در اين ميان، سخن. او کاری ندارد کسی با ،دهي او را قاضی دئیاطالعات است و کارت شناسا

ه ي قضائۀونه ھمکاری را با قودولت حاضر است ھرگ«: تر درشت چاپ شد گفتيمصاحبه ای که در مطبوعات با ت

  ! ؟»برای قاچاق کاال انجام دھد

 ھای مردم ايران به  بعد از رنگين شدن سفره:  حکومتی ھمشھری، نوشتۀ، روزنام١٣٩١ ]حوت[ اسفند ماه١سه شنبه 

با اين ھم زمان .  ھای ھندی، اينک خبرھای منتشره حکايت از واردات انبوه گوشت گاوميش ھندی به ايران دارد برنج

.  ھا ايجاد کرده است  ميزان سالمت و بھداشت و کيفيت اين نوع گوشتۀھا ابھاماتی را در بار رخداد، برخی گزارش 

ويژه   ھای آلوده به کشور به   ھای پيرامون ورود گوشت وزير بھداشت، درمان و آموزش پزشکی به اخبار و گزارش

 ھای الزم را در مورد اين گونه گوشت  وزارت بھداشت بررسی«: گوشت گاوميش ھندی واکنش نشان داد و ادعا کرد

ھمشھری می نويسد؛ اظھارات وزير بھداشت در » .ھا انجام داده است و نگرانی خاصی در اين زمينه وجود ندارد 

 ۀبار ای در کننده  ھای نگران   شود که طی روزھای اخير گزارش رابطه با ورود گوشت آلوده به کشور در حالی بيان می

يکی از خصوصيات بارز اين .  ھای خبری انتشار يافته بود ھا و سايت واردات گوشت گاو و گاوميش ھندی در رسانه 

 که گوشت برزيلی که  در حالی. شود ارزان بودن آن است  ای از کارشناسان از ھند وارد می   پارهۀنوع گوشت که به گفت

 اظھارنظر اين کارشناسان اکنون ۀ شود، بر پاي يادی از دام وارد میاز يک کشور دارای صنعت دامداری قوی و حجم ز

 ھا در اين نھفته است که با توجه  يکی از نگرانی. رسد  باالتر از گوشت وارداتی از ھند در بازار به فروش می ئیبا بھا
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  گيرد، گوشت  صورت نمی  ويژه در ميان پيروان مذھب ھندو شود و ذبح آن به به اين که گاو در ھند مقدس شمرده می 

عنوان گوشت صادراتی ارزان از اين کشور به برخی از  شده نباشد که اکنون به  ھای وارداتی مربوط به گاوھای ذبح 

  .شود کشورھای ديگر نظير ايران صادر می 

ی گوشت  درصد مابق٩٥خود اختصاص داده و   درصد از واردات گوشت به ايران را به ٥کنون گوشت ھندی تنھا  تا

 دھد که به احتمال   که برآوردھای کارشناسان نشان میئیدر جا... شود؟  مورد نياز کشور، ھم چنان از برزيل وارد می 

  ...زياد گوشت گاو ھندی متعلق به گاوھای مسن است

 ٣٠شنبه ج اعتماد در تاريخ پنۀروزنام. قبل از اين، ايران، يکی از بزرگ ترين خريداران گوشت از برزيل بوده است

 عدم ممنوعيت واردات گوشت ۀس دامپزشکان ايران، دربارئي با دکتر محبی، نايب رئیگو و ، در گفت١٣٩١ ]قوس[آذر

 نبايد تن به چنين ريسکی بدھد در حالی که کشورھای نبه نظر شما چرا ايرا«:  می کندسؤالاز برزيل به ايران، چنين 

است تجاری كشورھا يچون فرق می كند كه س:  ريسک نکرده اند؟ محبی گوشت از برزيل در اين موردۀديگر واردکنند

ا سازمان يای  آی ن كه توسط اويل خوب است و دوم ايت گوشت برزيفين كه كيكی اي. ل در چه سطحی باشديبا برز

  »...ماری جنون گاوی در آن قابل اغماض استي است كه بئین كشور جزو كشورھايبھداشت جھانی دام، ا

چون که احتمال می . الی که برخی از کشورھا، واردات گوشت گاو از برزيل به کشورشان را ممنوع کرده انداين در ح

 که ئیوزير تجارت خارجی برزيل، در رابطه با صدور گوشت ھا. آلوده باشند» جنون گاوی«دھند آن ھا به بيماری 

يلی بعد از کشف يک نمونه از چکشور از جمله شش «: تلف گفته استاحيانا به جنون گاوی آلوده است به کشورھای مخ

  .بيماری جنون گاوی در برزيل در ماه گذشته واردات گوشت گاو خود را از برزيل ممنوع اعالم کردند

يلی و اردن شش کشوری ھستند که واردات گوشت گاو برزيلی را به چفريقای جنوبی، عربستان سعودی، ا، جاپانچين، 

 گوشت ۀ، برزيل که بزرگ ترين صادرکنند١٣٩١دی ج ١۴، »ايسنا«به گزارش .  اند کردهکشورھای خود ممنوع اعالم 

گاو در جھان است، اعالم کرده در صورتی که اين شش کشور ممنوعيت ھای خود را لغو نکنند از آن ھا به سازمان 

  .جھانی تجارت شکايت خواھد کرد

اين بيماری يك ھفته .  عصبی مغزی قابل انتقال گاو می باشديك بيماری كشنده و دژنراتيو) B.S.E(بيماری جنون گاوی 

عالئم .  سال است٥ تا ٤ بيماری ۀميانگين زمانی دور. تا چند ماه بعد از بروز عالئم بالينی باعث مرگ دام می شود

  .بالينی اين بيماری شامل بروز رفتارھای عصبی می باشد

لوژيست يك بيماری اتمدت ھا قبل دامپزشكان پ. ی نداشت گاو، ھيچ كس شناختی از بيماری جنون١٩٨٥قبل از سال 

، مشكلی دال براين كه اين بيماری به صورت ١٩٨٧ناشناخته را كه غيرقابل تشخيص بود گزارش دادند و تا سال 

وان مطالعات انجام گرفته برروی موارد آلوده منتج به اين شد كه پودر استخ.  وجود نداشت،اپيدمی در حال پيشرفت باشد

  .و پودر گوشت توليدی تنھا فرضيه ای بود كه به عنوان عامل بيماری غيرقابل تشخيص اعالم گرديد

ی بوده است كه از پودر گوشت و پودر استخوان ئ انجام گرفته منشاء بيماری گاوھابر اساس مطالعات اپيدميولوژيك

س مستقيم قابل انتقال نبوده تنھا راه انتقال اثبات عامل بيماری به صورت محيطی و تما. نشخواركنندگان تغذيه نموده اند

شده از طريق تغذيه بافت ھای آلوده از جمله پودر گوشت و پودر استخوان می باشد، شواھدی دال بر انتقال عمودی 

لی تا حال حاضر مكانيزم عامل بيماری از طريق جفت برای گوساله ھای متولد شده از دام ھای آلوده وجود دارد و

  .  اين روش معنی دار نمی باشددميولوژيك آن ھنوز مشخص نيست و از ديدگاه اپيوژيكبيول

 خود برای امنيت بھداشت ۀ بر اساس آخرين تحقيقات و مطالعات انجام گرفتSEAC ۀ، كميت١٩٩٢ سال چدر چھارم مار

 موارد بيماری جنون گاوی  تعداد١٩٩٣ فراوانی را صادر كرد تا سال یانسانی و دامی دستورالعمل ھای الزم االجرا
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 ميالدی به بعد تعداد موارد بيماری گزارش شده كاھش ١٩٩٣از تاريخ .  مورد رسيد١٠٠٠٠٠افزايش پيدا كرد و به 

  .پيدا كرد

اما .  نيز از پيدا شدن فقط يک نمونه جنون گاوی در ايالت کاليفرنيای اين کشور خبر داده استامريکاوزارت کشاورزی 

تر از اين بيماری، مصرف کنندگان در اين کشور  ھای بيش نه در عدم وجود نموامريکاوزارت کشاورزی  تأئيدبا وجود 

 کشف شده در حين ۀگويند نمون  می امريکان وزارت کشاورزی مسؤوال. کنند نسبت به اين خبر ابراز نگرانی می 

  . کشته شده است کشف شده و حيوان مورد نظر نيزامريکاھای  آزمايشات ادواری در دامداری 

ھا   دانيم که چه تعداد ديگر از دام  ما نمی«:  گويد  میامريکا حمايت از مصرف کنندگان در ؤسسۀيکی از کارشناسان م

 ٣٠شوند و اين در حالی ست که گوشت بيش از   گاو آزمايش می رأسساالنه چھل ھزار . به اين بيماری مبتال ھستند

  ميزان آزمايش شده حتی کم تر از يک درصد ميزان گوشت.  شود کنندگان توزيع میميليون دام ساالنه در ميان مصرف 

  ».ھای مصرف شده است

 ترين فعاليت ھای اقتصادی در برخی از ايالت   دام، از مھمرأس ميليون ٩٠ با داشتن بيش از امريکاصنعت دامداری 

  .ھای اين کشور از جمله تگزاس و کاليفرنياست

 را امريکا که از بدو اعالم اين خبر واردات گوشت از  جنوبیوريایک، امريکارج از مرزھای در نخستين واکنش خا

اين . کند  می تأمين امريکا درصد از گوشت خود را از محل واردات از کشور ٣٧ جنوبی، وريایک. متوقف کرده است

 دالر ميليون ٣٥٣ ھستند که تقريبا امريکا و مکزيک وارده کننده ھای اصلی گوشت گاو از جاپاننادا، کشور ھمراه با کا

  .کنند  می امريکاساالنه عايد 

، نوع خاصی از ١٩۶١در سال . نفوالنزای مرغی استايک بيماری مسری ديگری که برای انسان، خطرناک است 

ار خطرناك ولی يماری برای مرغ ھا بسين بيا.  شدئیای جنوبی شناساقيفرا در پرندگان موجود در Aپ يآنفوالنزای ت

  .ن طور تصور می شديد ايا شاينفوالنزای مرغی انسان ھا را مبتال نمی ساخت ا. برای انسان بی خطر بود

  بودند كه خاطرات مربوط بهئینفوالنزااان يك طغيروس شناسان شاھد بروز ي، پزشكان و و١٩٩٧اما در ماه می سال 

 بود و Aپ ينفوالنزای تاد از يماری جدين بيا.  را در ذھن آن ھا تداعی می كرد١٩١٨نفوالنزای سال ادمی ياپ

ك كودك يماری فوت كرد ين بي كه در اثر ائیمار مبتالين بياول. نفوالنزای ھنگ كنگی نام گرفتاا ينفوالنزای مرغی ا

  .سه ساله بود

ن كودك منجر يروس در ايس و پزشكان را متعجب ساخته بود، آن بود كه وروس شناي دانشمندان وۀبی كه ھمي عجۀنكت

خ بشری تا آن زمان يدر طول تار. ماری شده است كه قبال تصور می شد فقط پرندگان را مبتال می سازديبه بروز ب

  . نفر را مبتال ساخت و آن ھا را كشت١۵روس، ين ويا. روسی از بدن انسان جدا نشده بودين ويھنوز چن

ن، انتقال از مرغ به يم با مرغ ھا بود و بنابراينفوالنزای مرغی جان باخت دارای تماس مستقال ين انسانی كه به دلياول

كی يروسی است كه با ساختار فزيان را مبتال می كند و عامل مولد آن وينفوالنزای مرغی ماكا. انسان قطعی است

ن ي ار ظاھراً يان است، اما در سال ھای اخيماری مخصوص ماكين بين كه ايبا وجود ا. پرندگان سازگار شده است

در مقابل، . ماری شده استين بيز منتقل شده و موجب ابتالی انسان ھا به ايگر جانداران ني ھای د روس به گونهيو

ه آسانی نفوالنزای فصلی بانفوالنزای مرغی، اخالف . شود ژه با بدن انسان سازگار می ينفوالنزای فصلی، به واروس يو

  . رديشود و ھر ساله جان صدھا ھزار تن را می گ گر منتقل می ياز فردی به فرد د

نفوالنزای مرغی مبتال شده اماری ي تن به ب۵٠ن پژوھش ھا، تاكنون يطبق گزارش ھا و آمارھای به دست آمده، از آخر

  .  اند انه بودهيا و خاور ميب شرق آس جنوۀبا تمام آن ھا از منطقي درصد آن ھا جان باختند و تقر٨٠اند كه حدود  
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روس را تنفس می كنند به آن مبتال می ين ويشوند و مرغدارانی كه ا افت می يروس، اغلب در فضوالت پرندگان ين ويا

ماری را برای انسان خطرناك می ين بيآن چه ا. افتد ار به ندرت اتفاق می يماری از انسان به انسان بسيانتقال ب. شوند

گر منتقل ير رفتار شود كه بتواند از انسانی به انسان ديي و تغكيروس آن به شكلی دچار جھش ژنتيست كه وان يكند، ا 

روس مرغی يست كه وات آن ين وضعيخطرناك تر از ا. ار گسترده خواھد شديماری بسيوع بين امر، شيجه ايدر نت. شود

  .ای انسانی مبتالستنفوالنزاماری يبتواند فردی را آلوده كند كه ھم زمان به ب

روس می تواند از فردی يب شوند ويگر تركيكديط با ين شرايھای مرغی و انسانی در ا روس ي ھای و در صورتی كه ژن

عی در برابر يچ فردی به طور طبيبا ھيتقر. ع خواھد شدير شاي گ نفوالنزای عالماك يجه يگر منتقل شود و در نتيبه فرد د

  .  مناطق جھان برسدۀ ماه به ھم۶تواند ظرف  روس می ين ويدر حالی كه ا. داشتت نخواھد يد مصونيروس جديو

ھم . شود  ھا آغاز می  ج سرفهيكند و به تدر مار به سختی تنفس می يب. ك روز فروكش كنديست به مدت امار ممكن يتب ب

از آن جا كه . خواھد داشتما و مرگ به ھمراه وژن به مغز در اثر اشكال در تنفس حالت كيدن اكسيزمان با كم رس

ست كه ممكن است پزشكان نتوانند تفاوت ان ينفوالنزای معمولی است، خطر آن ااار مشابه ينفوالنزای مرغی بساعالئم 

مار تحت درمان خاص يص داده شود و بي ساعت تشخ۴٨ماری ظرف ين بياما در صورتی كه ا. ص دھنديآن ھا را تشخ

  .آورد  بھبودی كامل به دست می مار معموالً يرد، بي قرار گTamifluوسی ريماری مانند مصرف داروی ضد ويب

 به منظور كاھش ئیاي آسۀ در كشورھای آلوده شدمرغآبی ھا مرغ، جوجه و  ونيليماری مين بيتاكنون به منظور توقف ا

، ١٩١٨والنزا در سال ھای نفاگفتنی است موارد جھانی .  اند  ھای سالم، كشتار شده ان پرندگان و انسانيخطر ابتال در م

نفوالنزا در ان ي ایمنشا. ا شدير دنسارون ھا انسان در سيليش از مين رفتن بيا، منجر به از بي در دن١٩۶٨ و ١٩۵٧

  .ا بوده استيكشور اسپان

 و روحيه ای برای خوردن گوشت ئی کشتن حيوانات را از نزديک ببينند شايد ديگر اشتھاۀاگر گوشت خواران، نحو

  ھاشايد تاکنون در مورد خوردن گوشت سگ و گربه و موش توسط جوامع خاور دور در يکی از رسانه. ه باشندنداشت

  .قعی و وحشتناک و حتی دردمندانه باشداو قبول اين حقيقت به باور برخی ھا غيرو. شنيده يا خوانده باشيد

اس سارب.  حيوانات در جريان استۀھم اما اين در حالی است که در کشورھای آسيای شرقی، مصرف گوشت تقريباً 

گزارشات، ساليانه بيش از دو ميليون سگ و گربه در کشورھای آسيای شرقی به طرق وحشتناکی برای مصرف مواد 

 فيليپين و ، چينوريا،و يا پوست لطيف و زيبای اين حيوانات اغلب از کشورھای ک.  شکنجه و کشته می شوندئیغذا

 .آوری باال تبديل شده استدبه يک تجارت سوکه  صادر می شود یئتايلند به کشور ھای اروپا

 آن ھا وجود ندارد اما داد ۀ جنوبی به طور رسمی و معمول از گوشت سگ در مصرف غذای روزانوريایاگر چه در ک

و ستد سوداگران اين حيوان در بازار و شھرستان ھای اين کشور، به وضوح ديده می شود و در اکثر رستوران ھای 

  .، به مشرتيان ارائه می گردد»لذيذ و مفيد«، گوشت سگ به عنوان يک غذای ورياک

 جنوبی گوشت سگ برای فروش نگھداری می شود و محل ھای مخصوصی برای وريایدر اکثر بازارچه ھای ک

ديگر  جنوبی سگ را مثل حيوانات وريایست که در کامل اين أ قابل تۀنکت. پرورش سگ در خارج از شھر وجود دارد

 ئیاگر گردن زده شود خونش خارج می شود و ارزش غذا. با کارد نمی کشند، بلکه او را خفه می کنند چون باور دارند

  .آن کم می شود

 Seongnam جنوبی برای امسال تصميم به برگزاری جشنواره ای يک روزه تحت عنوان وريایبر اساس گزارشات، ک

در اين جشنواره قرار !  غذاھای گوناکون با گوشت سگ گرفته بودۀز تھي راھکارھای مصرف و طرۀجھت تبليغ و ارائ

ت کبابی سگ، پنجه سوخاری شده و سوسيس سگ به رايگان در ميان مردم و بازديدکنندگان توزيع و روش شبود گو

  .ھای پخت آن ھا آموزش داده شود
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رو شد و آن ھا، با اطالع ه  جنوبی روبيایوراما اين عمل ھولناک با خشم سازمان ھای حمايت از حقوق حيوانات در ک

  . ھای گسترده جھت جلوگيری از اين جشنواره کردندئیرسانی اينترتی اقدام به برگزاری اعتراضات و راه پيما

مردم جھان با . جھانی تبديل خواھد کردۀ اين جشنواره کشور ما را به مضحک«: يکی از سخن گويان اين گروه گفته بود

گرچه با » !جای داردوريائی  تمام خانوارھای کئیر تصور خواھند کرد که گوشت سگ در سبد غذاديدن اين تصاوي

 جنوبی لغو شد، اما اين وريای مذکور در کۀاقدامات محافظين سازمان ھای حمايت از حيوانات، برگزاری جشنوار

   . باقيماندھا به مصرف گوشت سگ عالقه دارند؟وريائي که واقعا چند درصد کیسؤال

گوشت سگ آن قدرھا ھم که در جھان سر و صدا به «: تا، اعالم کرده بودسار در گزارشی در ھمين wall Street ۀمجل

به عنوان مثال، سوپ سگ فقط در تابستان عرضه می شود و نه در تمام سال و در .  طرفدار نداردورياپا کرده، در ک

  »...ميان مردان طرفدار بيشتری دارد تا زنان

، به نقل از Daily Mail ۀروزنام. ، برای طرفداران گوشت سگ، بی معنی استورياشدن اين جشنواره در کاما لغو 

گوشت سگ ھم خوردنی است، درست مثل گوشت ساير «: يکی از سرآشپزان چينی حاضر در اين جشنواره نوشته بود

يچه ھای سگ ھای بزرگ تر، گوشت سگ ھای نژاد کوچک تر کم قوت تر و ترد است، در حالی که ماھ! حيوانات

  !».واقعا لذيذ است

 وريایکه گرم ترين روزھا در ک boknals  به روزھای سگی ياگست تابستان از اواسط جوالی تا اواسط ماه اۀدر دور

 جنوبی وريای فروش سگ ھای غير خانگی در کشور کھای يکی از بزرگ ترين بازار. اختصاص دارد،ستجنوبی ا

 روزانه ھزاران سگ در اين بازار به فروش . قرار دارد"سئول"در شرق  seongnam شھربازار بزرگ مورن در 

 درون اين بازار، . می شودتأمين جنوبی در آن وريای درصد از مصرف کل گوشت سگ ک٣٠می رسند که نزديک به 

 ھا در بيش از صد مغازه و رستوران گوشت سگ و سوپ سگ به چشم می خورد که تاجران سگ و خريداران سگ

  .اين بازار به گرد ھم می آيند

 رستوران گوشت سگ و سوپ سگ در ٢٠٠٠٠، بالغ بر ٢٠١٠ جوالی سال ١٨ در "سئول تايمز" ۀبه نقل از روزنام

   . در حال کسب کار می باشند"سئول" تا از اين رستوران ھا در ۶٠٠٠ جنوبی وجود دارد که فقط وريایک

 در دستور عمل کار خود قرار داده ١٩٨۴ مصرف گوشت سگ را از سال  مقررات منع"سئول"اگر چه دولت شھر 

 گوشت سگ عنوان يک غذای غيرقانونی و اصلی را به خود گرفته و در ئیاست و از لحاظ قانون بھداشت مواد غذا

  به خوبی در جريان"سئول"اما اجرای اين مقرارات از سوی دولت شھر .  مخالف مصرف جای داردئیرديف مواد غذا

   .نمی باشد

سگ ھا و گربه . کشتن حيوانات به ويژه در آسيای شرقی، بسيار عجيب و دردناک تر در مورد سگ ھا و گربه ھا است

 آويزان می کنند و با زدن ئیھا را با انداختن به درون کيسه ھای خالی از ھوا، اين جانداران را خفه با اين که در جا

. ا را از پای در می آورند تا تمامی خواص شان با نريختن خون شان حفظ گرددضربات متعدد به سر اين حيوانات آن ھ

به ھمين علت گوشت سگ و گربه در مقايسه با گوشت ھای رايج در اين کشورھا خيلی قرمز و ھم چنين لذيذ به نظر 

  .می رسد

ی روماتيسم و آلتروز  نوعی داروی سنتی برای دردھاۀ از سگ و گربه در تھيورياھم چنين در کشورھای چين و ک

برای اين منظور گربه ھا به ھمراه چند گياه، خرما و بادام به درون ديگ ھای آب جوش . مفصلی استفاده می کنند

 کيسه دارو به اسم ٢۵ تا ٢٠به طور معمول از ھر يک گربه به تعداد . انداخته می شوند تا گوشت شان کامال له گردد

  .به دست می آيد» GAESOJU« به اسم ئی داروو از گوشت سگ ھا» گوبانجی سوجی«
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سازندگان داروھای سنتی قبل از انداختن اين حيوانات به درون ديگ ھای سوزان آب جوش، دست و پای آن ھا را می 

و بعد در حالی که ھنوز گربه .  که اين جانداران برای نجات شان می کنند به حداقل ممکن برسدئیشکنند تا قدرت تقال

 نفس دارند به درون ديگ ھای سوزان آب جوش انداخته می شوند تا با شقاوت و دردمندی تمام جان بدھند تا ھا جان در

  .  از گربه ھا به دست بيايدئیدارو

 ئیدر طول تاريخ، سگ ھا منبع غذا. اما خوردن گوشت سگ و گربه فقط به کشورھای آسيای شرقی منتھی نمی شود

سکا شمال کانادا و گرينلند و ھم چنين اسکيموھا در قطب شمال و جنوب الايبری اضطراری برای اقوام مختلفی در س

تای تحقق سياست ھای دو جانبه در سار گوشت سگ را از چين در ۀ واردات گستردجاپانامروزه . بوده است

ين به  واردات گوشت سگ از چ٢٠٠٨دستورالعمل اقتصادی خود قرار داده است و بر طبق گزاراشت آماری، در سال 

  .اين کشور بالغ به پنج ھزار تن در سال برآورد شده است

 ۀتاريخچ. امروزه چين به يکی از توليدکنندگان گوشت سگ و گربه در ميان کشورھای آسيای شرقی تبديل شده است

بيش ترين مصرف کنندگان . د مسيح باز می گردددر چين به پانصد سال قبل از ميالمصرف گوشت سگ و گربه 

ربه و سگ در مناطق شمال شرقی و جنوب و جنوب غربی چين سکونت دارند که به طور معمول از گوشت گوشت گ

چينی ھا با معتقد بودن به گرم بودن گوشت گربه و سگ مبادرت به تھيه غذا از اين . گربه به عنوان غذا استفاده می کنند

  .حرارت بدن آن ھا در اين فصل کمک کند ۀحيوانات در ماه ھای سرد زمستان می کنند تا در باال رفتن درج

 چينی ھا اين حيوانات را صرفاً . می شودھم چنين يکی از سودآور ترين مشاغل در چين، پرورش سگ و گربه محسوب 

 به طور .نه برای نگھداری آن ھا به عنوان حيوان خانگی، بلکه فقط برای مصرف گوشت آن ھا را پرورش می دھند

  . ماه رسيدند برای فروش به بازار منتقل می شوند١٢ تا ۶ين حيوانات به سنين معمول بعد از اين که ا

 کشتی pukou شمال غربی نانجينگ از ۀسازمان جمع آوری گربه در حوم: ...  آزاد ويکی پدياۀدانش نام«بر اساس 

ی مصرف انبوه  گربه را به طور منظم به استان ھای جنوبی گوانگ دونگ چين براۀ شدfilinez  حامل گوشت ھای

 قطار به ايالت ۀ يکی از روزنامه ھای چين، روزانه حدود ھزار گربه به وسيلۀو به نوشت. ضيان حمل می کنندامتق

 واسطه ھا با موتورسيکلت در جعبه ھای چوبی برای فروش به ۀگوانگ دونگ چين آورده می شود و آن جا به وسيل

 بازارھای چين در مقايسه با ديگر گوشت ھای مصرفی خيلی باالتر قيمت گوشت گربه در. بازار محلی منتقل می گردد

  . می کندئیو ھميشه به عنوان يک غذای لوکس در بين مردم چين خودنما

 ميليون حيوان، از جمله چين چيال، روباه، مينک، خرگوش، سمور، راکون و ديگر حيوانات حيات ۵٠ساالنه بيش از 

گربه در مزارع توليد پوست در شرايط ھولناک پرورش يافته و به طرق  ميليون سگ و ٢وحش و ھم چنين حدود 

در طول زمان پرورش .  پوست حيوانات در کشور چين تھيه و صادر می شود  درصد۵٠. گوناگون کشته می شوند

 حيوانات در قفس ھای فلزی نگھداری شده و به دليل نداشتن حق زندگی و رفتار طبيعی دچار استرس شديد روانی می

 .گردند

به بازار اروپا صادر می شود و در تھيه و ...  وورياپوست برخی حيوانات، اغلب از کشورھای چين، فيليپين، تايلند، ک

برای اين که . به کار برده می شود... توليد انواع اسباب بازی، حيوانات زينتی، دستکش، چکمه، دور آستين و يقه و

معموال با اتصال يک .  کنند آسيب نبيند  مانند روباه با شوک برقی می کشندھنگام کشتن حيواناتی که پوست آن را می

بدنش سفت و ....  ولت برق می لرزد٢۴٠الکترود به مقعد حيوان و ديگری در دھان حيوان و در نھايت وارد کردن 

يوان بعد از اتصال برق، به عنوان يک فلج کننده عمل می کند و ح. خشک می شود و دندان ھايش بيرون می ريزد

  ... قلبی شده و می ميردۀ دقيقه دچار حمل۵گذشت حدود 
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يعنی يک دست خود را .  کوچک روش آسان و ارزان شکستن گردن استفاده می شودۀبرای کشتن حيوانات دارای جث

. ددور گردن حيوان حلقه می کنند و با دست ديگر قسمت پائين بدن حيوان گرفته می گيرند و گردنش را می پيچانن

  . دقيقه بعد از شکسته شدن گردن می ميرد۵حيوان 

 كه درپناه گاه ھا برای خواباندن حيوانات خانگی به كار می ئیمزرعه داران خز، نمی توانند از پنتوباربيتال سديم، دارو

ليل به آن به اين د. چون فوق العاده گران است و فقط در دسترس دامپزشكان و متخصصان قرار دارد. رود، استفاده كنند

كه معموال به عنوان آفت كش استفاده (گروه از حيوانات مزارع خز، ھيدرات كلرال، سولفات منيزيم و سولفات نيكوتين 

  .با الكل رقيق شده تزريق می کنند تا بميرد!) می گردد

وز زنده اند؛ به  گردن و نھايتا سر حيوان كنده شده و جدا می گردد، برخی ھن- وقتی پوست به تدريج و كامل از شكم 

 دقيقه پس از پايان پوست كنی، ١٠ تا ۵قلب برخی گاھی ... سختی و بريده بريده نفس می كشند  و به آرامی پلك می زنند

  .ھم چنان می تپد

برخی ديگری از حيوانات را قبل از آن كه زنده پوست كنده شوند، از قفس ھايشان بيرون كشيده شده و به زمين پرتاب 

س با ميله ھای فلزی به آن ھا می كوبند كه باعث شكستگی ھای شديد استخوانی و تشنج شديد می گردد می شوند، سپ

  .ولی ھميشه مرگ آنی را در پی ندارد

با تله ھای پابند و ساير تله ھا ... برخی از حيوانات را نيز مانند راكون ھا، كايوت ھا، نوترياھا، روباه ھا، لينكس ھا و

 در تله خرد شده و كشته نشود، اگر در موارد پا و يا دم درگير را جويده و قطع می ء در ھمان ابتدااگر حيوان. می کشند

  .بعدھا از خونريزی شديد و عفونت زخم تلف می گردد... كند تا فرار كند

: ند گفته استورای ملی محيط زيست و آب ھای فنلش.  پوست روباه در جھان استۀند، بزرگ ترين توليدکنندفنل

،  Kaustinenند در يکی از شھرھای فنل» . گير استشکالت زيست محيطی مزارع خز فعال ھنوز بسيار چشمم

 فضوالت مزارع خز و پوست، متوقف گرديد و به ۀانشعاب آب زير زمينی، تنھا به دليل مجاورت با توده ھای گسترد

 تن ١۵٠٠ند، ساالنه  برای مثال، مزارع خز فنل. ھستندمزارع خز، يکی از آالينده ھای ھوا نيز .مسير ديگری ھدايت شد

 !آمونياک آزاد می کنند

يکی از مرغوب ترين پوست ھا در بين حيوانات اھلی، پوست سگ جرمن شپرد و سگ طالئی شکاری می باشد که 

 شباھت زيادی به پوست روباه دارد و اغلب به اسم و با اتيکت پوست روباه به مصرف کنندگان خارجی فروخته می

  .  دارای جايگاه و احترام خاصی ھستندئیچرا که سگ و گربه در کشورھای اروپا. شود

گاز دی اکسيد . ، به کار می رود)خزھا(ھا  تر برای کشتن مينککسيد کربن و يا منوکسيد کربن بيشاستفاده از گاز دی ا

ولی قبل از آن باعث سوزش شديد و سوخته شدن دماغ .  درصد حيوان را زود از بين می برد١٠٠کربن با غلظت 

محققين . حيوان در اطاقک گاز دور خود می چرخد و سرش را برای دوری از گاز باال نگه می دارد. حيوان می شود

 ھا می توانند نفس خود را به مدت طوالنی نگھدارند استفاده از اين گاز  اند که به دليل اين که مينک اين نتيجه رسيده به 

اين گاز . منوکسيد کربن معموال از طريق اگزوز موتور تراکتور وارد اطاقک گاز می شود. بسيار غيرانسانی می باشد

ود، لذا معموال بعد از استشمام گاز پوست شان در حالی که ھنوز زنده  ثانيه می ش۴٠باعث بيھوش شدن حيوان بعد از 

  .ھستند، کنده می شود

اگر حيوان بعد از چند روز براثر گرسنگی و يا حمله . برای شکار برخی از حيوانات تله ھای مختلف می گذارند

ولی دورتر به دليل عفونت . ان می کندحيوانات ديگر از بين نرود معموال برای فرار کردن يکی از پاھای خود را با دند

 عميق می ۀمعموال اين گونه تله ھا را نزديک درياچه يا رودخان. و يا خونريزی شديد جان خود را از دست می دھد

 اسير در اين گونه تله ھا معموال زنده می مانند،  که حيواناتئیاز آن جا. گذارند تا حيوان بعد از فرار در آب غرق شود
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 چون خرد کردن سر حيوان با چماق و چوب دستی؛ خفه کردن حيوان با طناب؛ خفه کردن ئیان از روش ھادام گذار

 .، برای کشتن حيوانات گرفتار شده در دام استفاده می کنند...حيوان در آب؛ شليک تير به مغز حيوان و

 اند آذين بند بوتيک ھای لباس می  که از پوست حيوانات تھيه شدهئیبه ويژه فصل پائيز، پالتو پوست ھا و چکمه ھا

. مشتری اين نوع کاالھای شيک و گران که از جان حيوانات با شکنجه ھای زياد کنده شده اند، پولداران ھستند. شوند

خرگوش، پالتو آھو، پالتو روباه، پالتو   پوست مانند پالتو گرگ، پالتو سمور، پالتو مينگ، پالتو]باالپوش[انواع پالتوھای

 ...، پالتو گوسفند، پالتو خز وسگ آبی

از پوست حيواناتی چون گوزن، پوست آھو، پوست بز پاکستانی، پوست گوسفند، پوست گرگ، پوست روباه، پوست يا 

، از جمله ...سمور، پوست کانگرو، پوست لطيف گربه، پوست گاو، پوست خرگوش، پوست مار، پوست مارمولک و

 .درست می کنند... کيف، شال گردن، پالتو، کاله پوست و 

 ۀ نحوۀجوگران محافظت از حيوانات سويس به چين سفر کردند تا حقيقت دربار و ، گروھی از جست٢٠٠۵در سال 

 به بزرگ ترين چيندر چند سال اخير، . توليد خز را کشف کنند و چيزی که آنھا کشف کردند حقيقتا شوکه کننده بود

 و مطابق با منابع صنعت، بزرگ ترين توليد و فرآوری خز در دنيا می  لباس خز در دنيا تبديل شده استۀصادرکنند

  .؛ و متقابال سابقه ضعيفی دارد بدون ھيچ مقررات قانونی برای رفاه حيواناتچين، ھم چنين کشوری است. باشد

 و  را نشان می دھد٢٠٠۴ در سال دالر ميليارد ٢آمارھای گمرک چين، حجم خالصی از صادرات خز نزديک به 

، سال به ٢٠٠٣ انجمن صنعت چرم چين، به گزارشگران گفته که صادرات از سال ۀس نمايندئي، ر»زانگ شوھائو«

 در چين به بازارھای خارجی فروخته می  درصد از لباس خز توليد شده٩۵بيش از .  درصد افزايش داشته١٢٣سال تا 

 سال جنوریچين فقط در ، »سندی پارکر«ش طبق گزار.  صادر می گرددجاپان، روسيه و امريکاشود، به اروپا، 

 . صادر کردامريکا محصوالت خز به دالر ميليون ١.٢، ٢٠٠۵

 بسيار سمی برای دباغی يا رنگ کردن پوست ھا ئیيمياکمواد . قوانين محافظت زيست محيطی در چين در حداقل است

 پوست ھايشان را برای فرآوری به چين به خاطر نبود وضع قانون اکيد، بسياری از کشورھای غربی. به کار می رود

 در يک مقياس بسيار بزرگ وحشی گری دائمی و ظلم به حيواناتدر چين، اعمال غيرقابل تصور از . صادر می کنند

 سانتی متر مربع ۵۴ در يک سطحی که فقط قفس ھای الکتريکیدر پرورشگاه روباه در چين، حيوانات در . وجود دارد

يک رديف قفس درست در کنار ديگری قرار . ھيچ چيزی برای بازی کردن وجود ندارد. است نگه داشته می شوند

  .دارد

راکون داگ ھا، بر روی .  توليد و پرورش می دھدصنعت خز ميليون راکون داگ را ھر ساله برای ١.۵چين، تقريبا 

پرورش دھندگان . شده اندپرورشگاه ھای بزرگ سمور نيز در چين ساخته . کف مشبک فلزی به سختی تکان می خورند

 .حيوان در اسکاندويناوی، محموله ھای توليد مثل زنده را به کارمندان چينی شان فروخته اند

اما در اين قفس ھای باريک، آن ھا . آن ھا، حيوانات بسيار فعال و کنجکاوی ھستند. سمور نزديک آب زندگی می کند

، بسياری از پرورش دھندگان، يک  عظيم خزۀتوسعدر نتيجه . رفتار يک نواخت شديدی را از خود نشان می دھند

  . شان باز کرده اندۀپرورشگاه خز در حياط خان

 را پرورش می  ميليون روباه١.۵ صنعت خز چين، ھر ساله تقريبا . بزرگ پوست روباه استۀچين، دومين توليد کنند

آن ھا سعی می کنند . زمين طبيعی وجود ندارد. ددوباره، يک نواختی قفس ھا سبب رفتار يک نواخت آن ھا می شو. دھد

روباه ھا، در کل از انسان ھا می ترسند و اين سبب مشکالت رفاه آن ھا می . تا فرار کنند اما ھرگز موفق نمی شوند

بنابراين، اين فقط به خاطر تطبيق با محيط زيستی که در آن نگه داشته می شوند، نيست، بلکه ھم چنين به خاطر . شود

 .رتباط با انسان ھا استا
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اين برای يک روباه بسيار ترسناک است که به روباه ديگر بسيار . آن ھا روباه ھای بسياری را کنارھم نگه می دارند

آن ھا، از ترشحات غده و عالئم ادراری برای پيغام دادن مبنی بر . روباه ھا، با بو ارتباط برقرار می کنند. نزديک باشد

 مجبور ھستند تا در باال يا نزديک به مدفوع رديف ھمتايان شان ھادر پرورشگاه، آن. تفاده می کننداشغال يک قلمرو اس

  .که روی ھم قرار می گيرند، زندگی کنند

 در انتھايش يک تير با يک حلقه طنابکارگرھا از . ز يا زمستان، حيوانات از قفس ھايشان بيرون آورده می شوندئيدر پا

 می کشتهحيوانات در مجاورت بازارھای عمده فروشی .  حيوان را از دم يا پاھای عقبی می گيرندسپس. استفاده می کنند

برای رسيدن به آن جا، حيوانات اغلب از فواصل طوالنی و . يا پرورشگران آن ھا را برای فروش می آورند. شوند

  .تحت شرايط وحشتناکی منتقل می شوند

در شگران حيوانات را می گيرند، که در اين مورد يک راکون داگ است و بعد از موافقت خريداران با قيمت، پرور

دست و راکون داگ ھا، . اين کار به منظور بی حس کردن حيوان است.  آن ھا را با سر محکم به زمين می کوبندءابتدا

 برده کشتارگاه نزديکی در ادامه، به. ، سپس لرزان دراز می کشند يا به سختی حرکت می کنندپا زده يا به تشنج می افتند

با يک ميله بنابراين، به طور مداوم . سفانه ھمين حيوانات ھوشياری شان را دوباره به دست می آورندأمی شوند که مت

 بعد از يک .از اين شيوه برای اجتناب از صدمه ديدن خز بدنشان استفاده می شود. چوبی به سرشان ضربه زده می شود

متخصصان در حالی که حيوانات . دست می آورنده  برای سومين بار ھوشياری شان را ب کوتاه، ھمان حيواناتۀوقف

 .ھنوز زنده ھستند فرآيند کندن پوست را آغاز می کنند

بعد راکون داگ، از پاھای عقبش از يک قالب به شکل وارونه آويزان .  با يک چاقو از پشت آغاز می شودپوست کندن

. ھای عقبی، پوست حيوان را از بدن آويزانش پيچ می دھند تا اين که به سر حيوان برسدکارگران با آغاز از پا. می شود

 ١٠ تا ۵حتی پس از اين که پوست شان کنده شده است، تنفس، ضربان قلب، حرکت به جھات و حرکت پلک ھا بين 

 . دقيقه مشھود است

 با له شدن گردنش زير پای قصاب خفه شده و روباه ھا مجبورند تا اين فرآيند وحشتناک را قبل از اين که سرانجام

بنابراين، خريد ھر چيز خز دار، حتی اگر فقط تزئينی باشد، از يکی از صنايع . بميرند، به مدت شش دقيقه تحمل کنند

  .وحشتناک وغيرانسانی سرمايه داری جھانی حمايت می کند

خودروی ھای خاص توليد می کنند اما گاھی به تر  مانند فراری معموال کم ھای خودروسازی بسيار معروف کارخانه

بنا به گزارشات، به تازگی فراری به درخواست يکی . سفارش مشتريان، خودروھای بسيار گران قيمت را توليد می کنند

به » F۴٣٠«اين فراری مدل .  از چرم را توليد کرده استاز مشتريانش دست به اقدامی جالب زده و يک خودروی تماماَ 

البته اين .  يک کلکسيونر فرانسوی ساخته شده و در ساخت بدنه و داخل آن از چرم سياه استفاده شده استدرخواست

کار، برای فراری خيلی ھم سخت نبوده است چرا که در گذشته يکی ديگر از ماشين ھايش را با پوست وال تزئين کرده 

ت و کارخانه نيز بيش از دو روز وقت صرف درست  بر روی اصل بودن چرم داشته استأکيداين مشتری ميليونر، . بود

 قيمت دالر ھزار ١۶۵اين خودروی بسيار لوکس و منحصر به فرد . کردن و فراھم آوردن چرم اين خودرو کرده است

  .گذاری شده است

گ گرچه برخی از انواع نھن. انقراض کشانده شود ستم، سبب شده است که نسل آن ھا رو بهيشکار نھنگ ھا در قرن ب

  . شده اند اما باقی آن ھا، ھم چنان رو به انقراض ھستند ترشيھا مانند نھنگ خاکستری تا حدی ب

ن کشور يادی در چنديوانات از جمله شاخ کرگدن و استخوان ببر که خواھان زيح تجارت قسمت ھای مختلف اندام

  . ھستندواناتيگر عوامل انقراض حيز از ديد طبی آن ھا دارند نيخاطر فوا  بهئیايآس
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 درصد کاھش ۵٠ش از يوان بين حيطی سه نسل گذشته تعداد ا.  تن وزن دارد۶از  شي تا سه متر ارتفاع و بئیقايفرال يف

ادامه  رقانونی اعالم شده اما شکار عاج، ھم چنانين قاره، غين کشور ايل در چنديبا وجود اين که شکار ف. افته استي

 ئیقايفرال يز مانند فيوان نين حينسل ا.  تن وزن دارد۵ متر طول و تا ٧ک به ينزد تا سه متر ارتفاع، ئیايل آسيف. دارد

  . استئیاي و مالزئیالنی، سوماتراي ھندی، سۀر مجموعيز ۴ وان، شاملين حيا. افته استيبه ھمان نسبت کاھش 

وان، بزرگ ين حي ا. تن وزن دارد١۴٠ متر طول و ٢٧انقراض است که تا  وانات رو بهيگر از حيکی دينھنگ آبی، 

  .ه می کندي تغذ،اھا ھستنديسم درين ارگانياست و از پالنکتون ھا که کوچک تر نين پستاندار زميتر

وان به شدت رو به ين حيا. لوگرميک کيمتر و وزن ي سانت٣٠کوچکی است به طول  ن، پستانداري تامارئیر طاليش

  . تا باقی مانده اسي عدد از آن در دن۵٠و فقط  انقراض است

مون، به خاطر ين ميا. لوگرم وزن داردي ک٨ تا ۵متر است و از ي سانت۶٠تا  مون عنکبوتی با بدنی بدون دم، به طوليم

لوگرم وزن يک ٢٧٠متر قد وي سانت١٨٠ل، تا ي گور.ک دست کمکی شناخته می شوديماھرانه از دمش به عنوان ۀ استفاد

  .وانی آرام و اجتماعی استيح  زنده شناخته می شود اماۀن درندين که به عنوان بزرگ تريبا وجود ا. دارد

 پاندای بالغ در ١۵٠در حال حاضر، . لو می رسدي ک١٢٠می کند و وزن آن به  م متر رشديک و نيکر تا يپاندای غول پ

  .دارد که غذای اصلی آن ھا بامبو است ا وجوديدن

غول  گوزن.  باقی مانده استرأس ٢۵٠٠د کم تر از ر، مراکش و تونس زندگی می کنيحوالی الجزا ه که دريغزال کو

دا می کند و يمتر ارتفاع پيسانت ١٨٠ش تا يقا شانه ھايفران ھای نوع خود در يکی از بزرگ تريکر غربی، به عنوان يپ

  .قا وجود دارديفرلوان در غرب يح ني عدد از ا٢۵٠٠کم تر از . لوگرمي ک۶٨٠وزنی تا حدود 

لومتر در ساعت ي ک٧٠نوع در خانواده کرگدن ھا است که می تواند با سرعت  نيھاجم تروان مين حياه، ايکرگدن س

رسد از تعرض انسان در امان  لوگرم میي ک١۵٠٠دا می کند و وزنش تا يمتر ارتفاع پي سانت١٨٠متر طول و  ۴تا . بدود

  .نيست

طوطی شکم آبی،  ا،يتای آسيه، چي ترکا، پلنگ آمور، پلنگيفرنيای، ببر، سگ آبی، گرگ قرمز، کرکس کال  نقرهۀکوس

 ٢٠٠تر از مواناتی ھستند که کياز جمله ح ا و پلنگ تگزاسيا، پلنگ برفی شرق آسي وحشی اسپانۀدا، گربيجکوار فلور

  . است ا باقی ماندهيقالده از آن ھا در دن

تر از  درصد آن ھا کم٩٨ه شته شده اند ک فک کۀ ميليون بچ٢ سال اخير، بيش از ١٠اس آمارھای منتشر شده در سارب

ھر ساله در کانادا، بچه فک ھای بی دفاع به خاطر پوست شان به بی رحمانه ترين و . سه ماه از عمرشان می گذشت

  .فجيع ترين شکلی قتل عام می شوند

استفاده ) hakapik(شکارچيان از چماق مخصوصی به نام ھاکاپيک  چماق و کندن پوست، ۀبه ضرب گلوله، با ضرب

آن ھا، بدون اين که از بيھوشی شان اطمينان حاصل  درصد از ۶٧.  کنند تا کم ترين آسيب به پوست بچه فک برسدمی

صد آن ھا، پس از در ٨٢. شود يا آزمايشی در اين مورد بر روی آن ھا انجام شود، زنده زنده پوست شان کنده می شود

  .وده و بی جھت کشته می شوند درصد آن ھا، بيھ١٠٠. شليک اولين گلوله، ھنوز زنده اند

تنھا . صدھا و ھزاران بچه فک، در عرض چند روز اول بھار می کشندماھيگيران تجاری بين فصل ھای ماھيگيری، 

 . بچه فک بودند٣٧٨٢٩ مرگ مسؤول، چند صد ماھيگير، ٢٠١١در سال 

 ٤٥بيش از .  فجيعی کشته می شوند ميليون بوقلمون پرورش داده می شود که به طرز٣٠٠، ساالنه، بيش از امريکادر 

 يک ۀر از درد و شکنجسار زندگی س. ميليون برای کريسمس، قربانی می کنند٢٢ميليون در روز شکرگزاری و 

سه ساعت پس از تولدش منقار و سه انگشت پايش . بوقلمون مزارع پرورشی، سه ساعت پس از تولدش آغاز می شود
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برای کوتاه کردن، منقار را ميان دو تيغه فلزی داغ قرار می دھند و اين  !کردنرا قطع می کنند و آن ھم بدون بيھوش 

  .باعث يک عمر درد و رنج می شود

 کرده، می ئیست شناسی الک پشت ھا که برای نجات اين گونه تالش ھاي زامريکائیدکتر پيتر پريچارد، کارشناس 

 به يک بحران تبديل شده است که برای اولين بار در در قوانين و مقررات حفاظت از محيط زيست، اين کاھش «:گويد

که در خود کشور چين يافت   شده بودئیبازارھای چين انباشته از الک پشت ھا . گزارش شده بود٢٠٠١ يا ٢٠٠٠سال 

  ».نمی شدند

از . رد شده اند که بزرگ ترين آن ھا بيش از يک متر طول دائیر جھان شناساسار گونه کرم خاکی، در س٣١٠٠تاکنون 

 دام و طيور و ماھيگيری استفاده شد؛ اما امروزه کاربرد کرم ۀ ميالدی برای تغذي١٨اين گونه برای اولين بار در قرن 

خاکی، گسترش زياد يافته است؛ به طوری که عالوه بر طعمه در صيد تفريحی، به عنوان کود برای بھبود و اصالح 

کود مايع و بازيافت زباله، تغذيه آبزيان و حتی تھيه مواد بھداشتی و زمين ھای نامرغوب، تھيه ورمی کمپوست، تھيه 

 ٧٠ تا ۴۵ کرم خاکی، به علت باال بودن مقدار پروتئين آن است که معموال ئیارزش غذا.  به کار برده می شودئیدارو

 فھرست غذای  باعث شده است نام کرم خاکی عالوه برمسألهاين . درصد وزن ماده خشک کرم ھا را تشکيل می دھد

، غذای مصرفی مردم است ھمانند انواع کنسرو جھت امريکاکرم در .  انسان ھم قرار بگيردئیماھيان، در فھرست غذا

ای مک دونالد   ھای زنجيره  به عنوان مثال از گران ترين غذاھای فروشگاه... ساالد، غذاھای پختنی، انواع نوشيدنی و

ھم .  خود بھره می برندئی و آسيای ميانه از گونه ای کرم خاکی در رژيم غذائیفريقاابسياری از کشورھای . باشد می 

  . از کرم خاکی برای ساخت مشروب استفاده می کنندجاپانچنين در کشور 

بچه موش ھای زنده را در شراب برنج برای . چين موش ھای نوزاد را برای ساختن تونيک سالمتی غرق می کند

 موش يک داروی تقويتی سنتی چينی ۀزيرا چينی ھا معتقد ھستند که شراب بچ.  کنندساختن تونيک سالمتی غرق می

  .است که باور دارند درمان بيماری آسم و بيماری ھای کبدی است

 که سه روز بيش تر از عمرشان نگذشته و ھنوز چشم باز نکرده اند را از مادرشان جدا می کنند و زنده ئیبچه موش ھا

و اين تنھا يکی دو تا موش نيست، بلکه .  که غرق و تخمير می شوندئی برنج می اندازند، جازنده درون بطری شراب

  .بچه موش ھای بسياری در انتھای ھر بطری شناور می شوند

غداری ھا، ، چندی پيش جشن گرفتند، چون روش جديد کشتار مرغ ھا در مرئیاسپانيا» دانشمندان«و » محققين«

 ھزار ١۵ دقيقه ، ١۵در عرض کم تر از !  آزمايش، رضايت بخش بود؟ۀايش شد و نتيجباالخره در يک مرغداری آزم

چون ھم از نظر وقت و ھم ھزينه، اين روش بسيار ! اين يعنی يک موفقيت بزرگ برای کشتارگاه ھا. مرغ قتل عام شدند

ف حاصله از آبی که در اين روش يک دستگاه بزرگ، با توليد ک! مقرون به صرفه برای صاحبان کشتارگاه ھاست

  ! دقيقه خفه شدند١۵ مرغ در عرض ١۵٠٠٠. شو شدند، مرغ ھا را در کف خفه می کند و اتومبيل ھا با آن شست

.  ھزار خوک را بکشد٣٢ اداره می شود، می تواند روزانه امريکابزرگ ترين کشتارگاه در دنيا که توسط شرکتی در 

 برای کشتن و فراوری اين . ميليارد جوجه در سال، کشته می شوند۵/٨ود  جوجه، يا حد٢٧٠، ھر ثانيه امريکاتنھا در 

موجودات زبان بسته و بی گناه، کارگران تحت فشار مداوم ھستند تا به سرعت کار کنند و اين خطوط توليد قتل را به 

  .حرکت مداوم وا دارند

آسيب روانی متحمل : کابوس يک کشتارگاه «، در گزارش خود با عنوان»جنيفر ديالرد«، به نام امريکايک وکيل در 

 برخی از مشکالت روانی بسياری که ،»شده توسط کارکنان کشتارگاه و امکان التيام از طريق اصالحات قانونی

کارگران کشتارگاه، متحمل می شوند از قبيل اختالل حاصل از استرس پس از آسيب روانی را مورد بررسی قرار می 

، اثرات ذھنی »کشتارگاه « در کتابش با عنوانبازرس ارشد انجمن دام پروری رحيمانه،، »ايسنيتز. گيل ای«دھد و 
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برای بسياری از کارگران، کشتارھای خون آلود بی .  کاری را توصيف می کندۀ اين خط بی رحمانۀزمين گير کنند

  .می دھدپايانی که در اين کارخانه ھای مرگ، شاھدش ھستند، ترک مشاغل شان، ھم چنان آزارشان 

، يک کارگر سابق کشتارگاه در انگلستان، اين فرايند وحشيانه را به ياد می آورد که با گيج کردن حيوان با »لس اينگرم«

 روی سر می گذارند و وقتی با سر تماس يافت، راتوسط آن درست مثل يک لوله است که آن . يک تفنگ آغاز می شود

 که می خواھند ميله مغزی را قرار دھند، سوراخ ايجاد کند که ئیتا در جا پيچ را در جمجمه فرو می کندعمل کرده و 

در حالی که داخل جمجمه می رود، به جلو و عقب، . سپس آن ھا آن ميله را در آن سوراخ فرو کرده و آن را می پيچانند

 خونريزی ه در ادامو آن گاه آشکار است که. در آن جا پيچيده می شود و کل مغز را خرد می کند. فشارش می دھند

و بعد، وقتی که . بنابراين، گلويشان بريده می شود و خون گاوھا در کل حمام خون، ريخته می شود. حيوان را داريم

و .  شليک، در گوشه بودۀبرای گاوھا، محفظ. خونريزی کردند آن ھا را می چرخانند و شروع می کنند به پوست کندن

فکر می کنم .  شليک، وارد می شدندۀا عبور از آن از محل نگھداری شان به محفظبعد راھروی انتقال بود که گاوھا ب

 که در راھروی انتقال و آغل ھای پشتی ھستند، به ئیبنابراين گاوھا.  متر، طول دارد٩ تا ۵/٧راھروی انتقال، حدود 

واھند بود آن چه رخ می آن ھا قادر خ. قادر ھستند آن چه رخ می دھد را به وضوح بشنوندخاطر وضعيت ساختمان، 

.  وحشت زده ھستندو بيش ترشان، وقتی داخل محفظه کشتار می شوند، به نظر کامالً . دھد را به وضوح استشمام کنند

 برخی از آن ھا ھر کاری می کردند تا سعی کنند از آن محفظه، خارح ».آن ھا می دانند چه در پيش است«: من می گفتم

  .اما نمی توانستند، چون ديوارش خيلی بلند بود.  می کردند از روی ديوار باال روندشوند؛ باال می پريدند و سعی

آن ھا تعداد زيادی گوسفند ماده داشتند که در يک .  به ياد می آورديک رويداد وحشتناک را در کشتارگاه،لس اينگرم، 

و البته در طی روند . ن آن بره ھا، مانده بودزمان خاص، آمدند و خيلی از آن ھا آبستن بودند و زمان اندکی تا به دنيا آمد

و . و يک رحم بود که به طور خاصی خيلی بزرگ بود. کشتار، رحم ھا بيرون آورده شده و بره ھا داخل رحم ھا بودند

آن ھا رحم را باز کردند و بره را بيرون آوردند و مقداری دستمال حوله ای آوردند؛ اطراف دھانش را پاک کردند، در 

 اش چندين بار فوت کردند، کمی ماساژش دادند و سپس آن بره شروع کرد به نفس کشيدن و واقعا زنده و آماده بينی

آن ھا در » .اوه خب، وقت ادامه کار است«: اما اين امر، آن ھا را مدتی سرگرم نمود و بعد آن ھا گفتند. حرکت بود

م، زنده کردند، گذاشتند که حرکت کند و سپس گلويش را آن ھا او را خارج از رح. ھمان دم گلوی آن بره را بريدند

چنين فقدان کامل دل سوزی و شفقت، در . اين قبيل چيزھا در آن جا ادامه داشت. آن فقط برای تفريح بودو . بريدند

  . معاش در خارج از ديوارھای ساختمان ھای فراوری گوشت، می کشندتأمينکسانی ديده شده که حيوانات را برای 

نت زشتی که در يک کشتارگاه نسبت به حيوانات، نشان داده می شود، می تواند به خشونت نسبت به انسان ھا نيز خشو

 امريکا، کانادا نتيجه گرفت که در »ويندسور« در دانشگاه جرم شناسی، استاديار »ايمی فيتزجرالد« دکتر .تبديل شود

ی وحشيانه، يک حقيقت تجربی است و يک کشتارگاه با ابعاد ارتباط ميان کشتارگاه ھا و قتل، تجاوز و ساير جرم ھا

 برابر و گزارشات ساالنه خشونت را تا ٢۴/٢ کارمند، تعداد بازداشتی ھای ساالنه در يک جامعه را تا ١٧۵متوسط با 

ته  فکر می کنم که ھر کسی که در گرفتن جان يک حيوان، مشارکت فعال داشمن واقعاً .  برابر افزايش می دھد۴/۶٩

 حضور و رفتارش در ۀثير می گذارد و ھمين طور بر نحوأعنوان يک انسان، ته باشد، از نظر روان شناختی بر او ب

 برخی مردم خوانده ام که مرتکب جرم ھای وحشتناکی نسبت به ۀمن موارد بسياری را دربار. اين دنيا اثر گذار است

  .ن ھا حيوانات را در موارد بسياری شکنجه داده اندآ. ديگر انسان ھا شده اند، قاتلين زنجيره ای و غيره

اين شرکت بزرگ .  رفتار با حيوانات قبل از کشتن به شدت مورد انتقاد قرار گرفته استۀ، به دليل نحو»مک دونالد«

 گوشت مرغ در دنيا ۀ گوشت گاو، دومين مصرف کنندۀترين ترويج کننده غذاھای گوشتی و بزرگ ترين مصرف کنند

 برخورد با حيوانات در محل ھای نگھداری و کشتارگاه ۀ انتقادات مربوط به نحوۀھجم. صوالت خود می باشدبرای مح
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تر  کمئیبر اساس مطالب ارائه شده در دادگاه مک ليبل، در مرغداری ھای مک دونالد در فضا. ھای مک دونالد است

 درصد ناھنجاری و مشکالت ۴۴ آن ۀود که نتيجاز يک متر و بدون نور تعداد زيادی از اين حيوانات نگھداری می ش

 ۀدر محل ھای ديگر نگھداری حيوانات متعلق به مک دونالد نيز ھمين شيو. ديگر بھداشتی برای اين حيوانات است

 کشتن حيوانات در کشتارگاه ھا نيز با ھجمه ۀعالوه بر شرايط نگھداری، مک دونالد برای نحو. رفتار اعمال می شود

  .اجه شده استانتقادات مو

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

اين غذای گران قيمت که عالوه بر مک دونالد .  برای اشراف و ثروت مندان استFoie Grasدر اين رستوران به نام 

 اين غذا، جگر پرنده بايد از ۀبرای تھي. پرندگان تھيه می شود نيز عرضه می شود از جگر KFCدر رستوران ھای 

 ئی برخوردار باشد و از آن جا که در حالت طبيعی امکان وقوع اين امر وجود ندارد، حجم باالئیچربی زياد و حجم باال

  .از غذای چرب و دارای روغن باال به وسيله دستگاه و به زور به پرنده خورانده می شود

 رفتار با ۀاين شيو. تری در بدن او ايجاد شودکت قرار داده می شود تا چربی بيشر قفسی کوچک بدون حرسپس پرنده د

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

مشکالت محيطی  درصد از مردم به دليل مسائل و ٥٣برای مثال، طی يک نظرسنجی از سوی وال استريت ژورنال، 

جدی ترين نگرانی محيطی نسبت به مک دونالد . مربوط به محصول يا توليدکننده از خريد آن محصول امتناع می کنند

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

ثيرگذار است، زيرا جنگل أ زمين نيز تۀنابع طبيعی می شود بلکه بر گرم شدن کراين اقدام نه تنھا موجب از بين رفتن م

  .د کربن ھوا دارنديھای بارانی نقش مھمی در مکانيزم جذب دی اکس

مک دونالد، ھم چنين ساالنه از ميليون ھا تن بسته بندی استفاده می کند که تنھا برای چند دقيقه مورد استفاده قرار می 

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

ھر رستوران .  آن استۀانتقاد ديگری که از اين شرکت می شود مربوط به توليد ميزان باالی زبال.  ازن می شودۀالي

 ٤١٠زباله توليد می کند که با توجه به توليد  کيلوگرم ١١٠، روزانه به طور متوسط نزديک به امريکامک دونالد در 

 ۀر دنيا و ھزينسارکيلوگرمی زباله از طرف مراکز توزيع منطقه ای شرکت، تعداد زياد شعبه ھای اين شرکت در س

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

الد با آن مواجه بوده مربوط به شرايط کار و سياست ھای اين شرکت در قبال يکی ديگر از انتقاداتی که ھمواره مک دون

ر دنياست که بيش از نيمی ساراين شرکت دارای بيش از يک و نيم ميليون نفر کارگر و کارمند در س. کارگرانش است

ن معناست که بيش از  سنی به ايۀسياست شرکت در استخدام افرادی با اين محدود.  سال ھستند٢١از آن ھا افراد زير 

 که به معنی شغلی با درآمد Mcjobوارد شدن عبارت . نيمی از کارکنان مک دونالد از حداقل حقوق برخوردار ھستند

  .ن استئيپا

يض نژادی، باال بودن عيکی ديگر از مشکالتی که کارگران اين شرکت با آن مواجه ھستند کار در شرايط نامناسب، تب

 یاالبته به دليل عدم وجود تشکل ھ. ن بودن شرايط بھداشتی و ايمنی در محيط کار استئي پاغير قانونی ساعت کار و

ر شرايط کارگران اين شرکت ييکارگر چون اتحاديه ھای کارگری و غيره در درون مک دونالد، اقدامی در خصوص تغ

 .صورت نگرفته است

اين شرکت با فعاليت . ر دنيا استساردر س»  فودفست«ترين فروشگاه ھای زنجيره ای شرکت مک دونالد، دارای بزرگ

 باز می گردد، ١٩٤٠تاريخ آغاز به کار اين شرکت نيز به .  ميليون مشتری است٦٨ کشور روزانه دارای ١١٩در 

  .وقتی که برادران ريچارد و موريس مک دونالد در کاليفرنيا اولين رستوران خود را راه اندازی کردند
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يعنی در واقع می توان گفت که . ات ھر سال در اعياد مذھبی، به ويژه عيد قربان انجام می گيردترين قتل عام حيوانمھم

 ۀخان(در اين روز، بيش از دو ميليون گوسفند فقط در شھر مکه . ، روز قتل عام حيوانات است»عيد سعيد قربان«

ت که روزی خداوند به ابراھيم فرمان می عيد قربان ريشه اش در يک افسانه مذھبی اس. به قتل می رسند!) خداوند عال؟

ابراھيم ھم ! خدا قربانی کند تا برای خدا اثبات شود که ابراھيم واقعا به خدا ايمان دارد» رضايت«دھد فرزندش را برای 

در ھمين ھنگام از طرف خدا پيامی می رسد که ای ابراھيم تو . چاقوی تيزی به دست می گيرد تا سر پسرش را ببرد

ابراھيم ھم ! ود را ثابت کردی، حاال يک گوسفند برايت می فرستم که به جای پسرت، سر گوسفند را ببریارادت خ

قرن ھاست که بر اساس ھمين داستان دروغين، ھر سال ميليون ھا نفر در دنيا، قتل . خوشحال سر گوسفند را می برد

  !عام حيوانات بی گناه را جشن می گيرند

 که قوانين اسالمی را رعايت می کنند بسيار ھولناک تر و ئی کشتن حيوانات در کشورھاۀ است که نحوتأکيدالزم به 

در اين کشورھا، فقط قوانين اسالمی رعايت می شود نه اين که حيوان درد زيادی . دردآورتر از کشورھای ديگر است

سرپرست . می، رعايت شودحکومت اسالمی ايران، با تمام قدرت مواظب است که در کشتارگاه ھا ذبح اسال. بکشد

: کشور در ھمايش سال گذشته دامپزشکی و ذبح شرعی تبريز گفته است  نمايندگی ولی فقيه در سازمان دامپزشکیۀحوز

ھم اکنون :  االسالم محمدباقر لياقتی اظھار داشتةحج. کشور فعاليت دارند  کشتارگاه٦١٠چھارصد روحانی ناظر در «

اصول و موازين دين مبين اسالمی صورت می  ر کشور ذبح با توجه بهسارم و طيور سکشتارگاه ھای دا بسياری از در

بايد توجه داشت که «: از ساير کشورھا، گفت  و گوشتیئی بر نظارت دقيق به واردات محصوالت غذاتأکيداو با . گيرد

 بسم هللا رعايت نشود، گوشت شرايطی از جمله ذبح رو به قبله يا گفتن اگر حيوان حالل نيز به شکل شرعی ذبح نشده و

  ».شود آن حرام می

 مغزی و ۀبيھوش کردن حيوان توسط ضرب او، پتک زدن بر سر خوک ھا، يا ۀزمين زدن گاو و گوسفند و بريدن خرخر

بريدن شاھرگ بعد از بيھوشی در حالی که حيوان در حال دست و پا زدن و جان کندن است؛ خالی کردن شکم حيوان 

اين نوع رفتار خشونت آميز با .  ھنوز گرم است، حتی تصورش ھم دل خراش و وحشتناک استدر حالی که جسد

  .حيوانات، عواطف انسانی را تخريب می کند و به مرور زمان رحم و شفقت انسانی را از بين می برد

از اين .  گردندتحقيات نشان می دھد که تمام حيوانات تکامل يافته مثل اسب ھا و گاوھا از بوی خون وحشت زده می

اغلب گوسفندھا را از دم و گردن می . رو، آن ھا را با ترفندھای مختلف و کتک ھای جان کاه وارد کشتارگاه می کنند

در جوامع عقب مانده ای مانند . گيرند و سخت به زمين می زنند و در حالی که بع بع می کند خرخره او را می برند

 .ی بچه می مالند و يا از روی نعش قربانی می پرند ما، خون گرم آن را بر پيشنانۀجامع

بيش تر اين حيوانات را معموال در کوچکی می کشند و يا جان آن ھا را در اوج زندگی شان می گيرند به طوری که 

واقعا ما انسان ھا، چگونه می توانيم اين قدر بی رحم و خشونت طلب باشيم و  .حتی بچه ھای آن ھا، باقی می مانند

  ؟!نات را اين چنين وحشيانه ذبح کنيم، بفروشيم و يا بخوريمحيوا

کشتن حيوانات توسط انسان، آشکارا نسل کشی موجودات زنده است اما اين موجودات خود قادر نيستند قوانينی عليه 

ا در به توان نقش انسان ر به اين ترتيب، امروزه به راحتی می! نسل شکی تدوين کنند و جلو اين نسل کشی را بگيرند؟

ن رفتن تعداد بی شماری از يما ھر سال بيش تر از سال قبل، شاھد از ب. ص داديانقراض کشاندن موجودات مختلف تشخ

  . گياه خواری خواھيم پرداختۀمسألدر بخش بعدی، به . وانات و تخريب محيط زيست و زندگی ھستيميح

  ٢٠١٣ بروری بيست و يکم ف-  ١٣٩١ حوتشنبه سوم پنج

  .ادامه دارد

 


