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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Human rights بشر حقوق

  
  بھرام رحمانی

  ٢٠١٣ فبروری ٢۶
 

 !گوشت خواری يا گياه خواری؟
  )بخش سه و پايانی(

                       

 نسل کشی ھولناک حيوانات، انسان ھای ۀگزارشات و مطالبی دربار ھای مستند و شنيدن و خواندن فلمبی ترديد با ديدن 

زيادی به اين فکر می افتند که چرا بايد بشر اين قدرت بی رحم باشد و از سوسک، موش، سگ، گربه، اسب، خرگوش، 

نواع روباه، سمور، خر، گاو، کرکدن، گوسفند گرفته تا نھنگ، کوسه، دلفين، اسب آبی، سگ آبی، ماھی و ھم چنين ا

پرندگان، يعنی بسياری از موجودات ديگر به شکل وحشيانه ای بکشد؛ کباب بکند و بخورد و يا زنده زنده پوست آن ھا 

  .را کنده و برای ثروت مندان پالتو، دستکش، کاله، شال گردن، کمربند، کيف و غيره درست کنند

 ساز و عضو سازمان فلم، »مارک ريسی«. ديک داستان خونين وجود دار» زيبا«پشت ھر پالتو و شال و لباس خز 

، در اين »ليچتنستين «کشور و سويس گروه رفاه حيوانات از ۶٩، سازمانی که متشکل از سويسمحافظت از حيوانات 

 سال، سازمانی پيشرو در حمايت از حيوانات ١۵٠ به مدت سويسسازمان محافظت از حيوانات . مورد، تھيه کرده است

 با انجام کمپين ھای آگاھی بخش برای مردم و تالش برای تصويب قوانين رفاه سويسز حيوانات محافظت ا. بوده است

 مورد تمرکز اين سازمان، ۀيک زمين. حيوانات، از رنج تعداد بی شماری از ھم زيستان حيوان مان جلوگيری کرده است

  .تجارت خز نفرت انگيز است، که بسياری از آن در چين انجام می شود

ای دامداری، برای اين که حيوانات پرورشی را زودتر فربه کنند و برای کسب سود بيش تر و سريع تر به شرکت ھ

بازار برسانند انواع و اقسام داروھا و ھورمون و مواد مضری را به آن ھا می دھند که بر اساس گزارشات و تحقيقات 

  !پزشکی و بھداشتی، برای مصرف کنندگان بسيار خطرناکند

اما بسيار زيباست ھر .  تصميم به خوردن و عدم خوردن گوشت و گياه خواری، انتخاب شخصی افراد است،مسلماً 

انسانی که طرفدار زيست و زندگی موجودات زنده است از موضع عدم خشونت و عدم خونريزی و از منظر انسان 

. ا کشتن موجودات زنده برخيزد از گوشت خواری دوری جويد و به مخالفت بئیدوستی و حيوان دوستی و طبيعت گرا

حتی اگر ھر انسانی به داليل شخصی و .  ديگرۀ انسان باشد و يا ھر موجود زندحال اين موجود زنده می تواند صرفاً 

سالمتی وجودش ھم شده گوشت خواری را کنار بگذارد و به گياه خواری روی بياورد گام مھمی در جھت دفاع از 

  .حيوانات برداشته است

چرا که بسياری از سبزيجات و ميوه جات، به . ياه خواران نيز در مقابل بيماری ھا مصونيت ويژه ای ندارندگرچه گ

اما تحقيقات و .  بيماری زا ھستندکيميائی ناقل مواد شيوه ھای مصنوعی و غيربھداشتی پرورش داده می شوند و احتماالً 
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آن . را که از گوشت خواری ناشی می شود، نمی گيرندبررسی ھای پزشکی نشان می دھند که گياه خواران امراضی 

  .ھا، ھم چنين در مقابل برخی امراض ديگر مقاومت بيش تری از خود نشان می دھند

 درصد آنتی بيوتيک ھای توليد شده مصرف دامی دارند ٧٠برای مثال، سازمان بھداشت جھانی، گزارش داده است که 

رات ھورمونی ناشی ار آنتی بيوتيک ھا در دام ييسوب می شود، چرا که تغو اين يک عالمت خطر برای نسل آينده مح

   .ات ھر سال به نوعی خود را در بروز بيماری ھای تازه نشان می دھدتغييرھا، غيرقابل پيش بينی است و اين 

يوه جات زياد قدر مسلم آن چه که مھم است خوشبختانه در جھان ما، به قدری گندم، تنوع سبزيجات، حبوبات، غالت و م

بنابراين، به جای گوشت، . ، گياه خواری کار دشواری باشدئی برای ترديد باقی نمی گذارد که با تنوع غذائیاست که جا

ين و مواد مقوی استفاده کرد که سرشار از پروت.. .می توان حبوباتی مانند عدس، نخود، باقال، لوبيا، سويا، گردو، بادام و

  . می کنندتأمينان را ھستند و نيازھای بدن انس

ھم چنين گياه .  اساس و پايه گياه خواری، به طور طبيعی ريشه در تولد و تغذيه و رشد و تکامل انسان داردبه نظرم

به عبارت ديگر، انسانی که حيوانات . خواری، بر مبنای نفس دوست داشتن موجودات زنده و حفظ طبيعت بنا شده است

ی کشد، کباب نمی کند و نمی خورد و به موجودات زنده و طبيعت احترام می گذارد؛ را شکار نمی کند، آن ھا را نم

 . احتماال به ھم نوعان خود نيز بی حرمتی نمی کند و رفتار خشونت آميز در پيش نمی گيرد

ھر چند که نمی توان صددرصد طرز تغذيه را به رفتار خشونت بار انسان ربط داد اما وقتی متوجه می شويم که 

  .وانات گوشت خوار، درنده و حيوانات علف خوار، مھربانند طبيعتا بايد تمعق بيش تری به خرج دھيمحي

البته نبايد از اين بحث چنين استنباط شود که ھمه انسان ھای گوشت خوار عطوفت انسانی ندارند و يا ھمه گياه خواران 

ھمان طور که بسياری از . ھی نسبی است و نه مطلق، نگامسألهاز اين رو، نگاه من به اين . عطوفت آن چنانی دارند

انسان ھا، عليه زندان و شکنجه و اعدام و خشونت موضع می گيرد به ھمان شکل نيز می توانند عليه نسل کشی 

  . حيوانات برخيزند و از حرمت و موجوديت آن ھا دفاع کنند

رو می شوند بالفاصله روی خود را بر ه ن روببسياری از کسانی که گوشت خوارند ھنگامی که با سر بريدن يک حيوا

اما با اين وجود، گوشت می خورند و توجيه شان نيز اين است که آن ھا، . می گردانند و يا چشمان شان را می بندند

اين حرف در عين . گوشت را از مغازه ھا می خرند و يا در رستوران ھا می خورند و در کشتن حيوان ھا نقشی ندارند

 که حيوانات را می کشند و به بازار می رسانند به اين ئیچرا که انسان ھا. درست است اما خود گول زدن استحالی که 

اگر شھروندان، خوردن گوشت را تحريم کنند ديگر برای ارائه گوشت به بازار برای . دليل است که خريدار دارد

  . سرمايه داران و شرکت ھای آن ھا، سودی ندارد

ين است که سيستم سرمايه داری و حکومت ھايش عامل اصلی نابودی ھم زمانی انسان ھا، حيوانات و  مھم امسألهاما 

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

   !سود بيش تر و کاالھايش نمايد

وه يعت به ميھمه مدارک و شواھد موجود در طب گياه خواری برمی گردد ء منشامھم تر از ھمه، تا آن جا که به تاريخ و

ش جد يدايون ھا سال نجومی که از دوران پيليدر طول م. ش او گواھی می دھديدايخوار بودن ساختمان انسان از بدو پ

چی يعت خود سرپي از طبوه خوار می گذرد فقط دوران نسبتا کوتاھی است که اوين موجود پستاندار ميعنی اوليانسان، 

  .خ بندان بوده استيکرده و از خوردن خوراکی که بدنش برای آن ساخته شده عدول نموده و آن دوره مصادف با عصر 

 ھای   ميليون سال از عمر زمين به تدريج اين کره سرد شد و درون آن واکنش ھا، تکان ھا و زلزله١۵٠٠پس از گذشت 

 برخاست و ابرھا تشکيل شدند؛ باران ھا سطح زمين را پوشاندند و درياھا پديد ئیرھاسپس از زمين بخا. شديدی رخ داد

  .آمدند
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پس از آن، .  سلولی پيدا شدند  بود و موجودات تکئیحدود پانصد ميليون سال زندگی در قعر درياھا به صورت ابتدا

  . آمدند ميليون سال پيش پديد١٧۵ حدود ئیگروه ھای گوناگون گياھان و جانوران دريا

» ريبو نوکلئويک اسيد« ای مشترک دارند و جد اعالی آن ھا، مولکول ھای  بر پايه تئوری تکامل، ھمه جانداران ريشه

اين مولکول ھا با ايجاد پيوندھای ھيدروژنی، به . ھستند که در آب ھا شکل گرفتند» دزوکسی ريبو نوکلئويک اسيد«و 

ھوشمندی و ( تبديل شدند و به تدريج اولين نشانه ھای حيات RNAو  DNA ھزار اتمی  مولکول ھای بزرگ چند ده

اين مولکول ھا با دوپاره شدن و ايجاد پيوند با بازھای آلی ھم خوان، به نوعی ھمانندسازی . را نمايان کردند) توليد مثل

به تدريج با تقسيم . ودنھايت اين تحوالت، به وجود آمدن ويروس ھا ب. کردند و در اين راه به ياری يکديگر شتافتند

سلولی ھای آغازين مانند جلبک ھا  فعاليت ھا و ايجاد اندامک ھا در ويروس ھا، باکتری ھا پديد آمدند و پس از آن تک 

 سلولی، سپس پرش به سطح باالتری از مشارکت و ايجاد کلونی ھای کوچک و بزرگ، و در نھايت  و قارچ ھای تک

  .جانداران پرسلولی پديد آمدند

حيات ھر روز مکان و محيط زندگی خود را عوض کرد و سازگاری با محيط جديد يعنی پيدايش موجودی جديد؛ رشته 

دادند و تا امروز، ثابت   تغيير راه خود را ئیاصلی سازگاری ھا ھر چند به کندی، اما پيش رفت و در اين ميان، گونه ھا

  .ناگون در طول زمان استماندند و اين شکل گرفتن گياھان و جانوران گو باقی 

   می نامه اين محقق نشان مطالعه زندگی.  شناسی علمی داروين است يکی از چھره ھای درخشنده در طبيعتدر واقع 

روشی که داروين به .  جھان بوده استۀجوگر داشت و عاشق شناخت ھمه جانب و ی جستن معنا ذھ دھد که وی به تمام

  . ست که ھنوز ھم به قوت خود باقی استکار برده است، روش علمی درستی ا

 شده زمانش، توانست در شناساندن  گيری از مطالعات گسترده در کتاب ھا و آثار طبيعی گردآوری داروين، با نتيجه 

 عطف پديد آورد، به ھمين دليل فرضيه ۀگيری ھای علمی از آن يک نقط علمی فرضيه ھای تاکنونی و گسترش نتيجه 

  . معروف شده است» روينيسمدا«تکامل به نام 

داروين، اين تئوری جديد را پروراند .  داروين و واالس با ھم تئوری جديدی درباره تکامل اعالم نمودند١٨۵٨در سال 

 انتخاب طبيعی يا بقای نژادھای مناسب در ۀاين اثر معروف که به نام اصل انواع به وسيل. و به صورت کتابی درآورد

 ھای علمی بر اين پيدايش تکاملی موجود زنده که داروين به آن ھا  نشانه.  انتشار يافت١٨۵٩تنازع بقاست در سال 

  :  اصلی استۀ است، سه نشان استناد کرده

 ھای گياھی و حيوانی و بازمانده پيکرھای حيوانی و انسانی و ترتيب تاريخی که در پيدايش آن ھا با   سنگواره-١

  .دس زد توان ح معيارھای تاريخ طبيعی می

 شناسی بسيار جالب است و آن شباھت موجود   شناسی و طبيعت  ديگر ھست که از ديد جھانۀ در کنار اين، يک نشان-٢

   بندی می در سلول ھا و اندام موجودات زنده و تکامل اين شباھت در موجوداتی است که ما آن ھا را در بستر تکامل رده

  .کنيم

يعنی سير تکاملی يک جنين که نه ماه در شکم مادر است، مانند فھرست ! کامل جنين تجلی تاريخ طوالنی تکامل در ت-٣

سلول تا انسان  کوتاھی از آن کتاب مفصل تاريخ طبيعت است؛ يعنی ھمان مراحل تکاملی که برای موجود زنده از تک 

آن تاريخ . ان ديگر ھستدر تاريخ طبيعت وجود دارد، به صورت خالصه و فشرده در جنين انسانی يا در جنين جانور

يابد؛ به ويژه در جنين  گذراند تجلی می   که در رحم يا تخم میئیطوالنی تکامل موجود زنده در تکامل جنين و دوران ھا

  .انسان تا رسيدنش به مرحله انسان شدن

شناسی را مطالعه کنند بلکه  خواھند از ديد علمی با تکامل آشنا شوند نه تنھا بايد کتاب ھای زمين  بنابراين، کسانی که می 

 ھا نتيجه گرفتند  داروين و ديگران از اين نشانه. شناسی نيز مطالعه کنند تا اصل مطلب را درست بفھمند در زمينه جنين 
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. که ھمه موجودات اين جھان، حتا انسان، مولود حرکتی تکاملی ھستند که در طبيعت به صورت ھمه جانبه وجود دارد

بنابراين، . اند شناسان تاکنون موفق به کشف بسياری از رازھای نھفته طبيعت شده  گيری، طبيعت   در پرتو اين نتيجه

  .ارزش تئوری داروين ماندگار و تاريخی است

اقيانوس ھا از رشته ھای پلی  در کيميائیطی واکنش ھای ) باکتری( يک پروکاريوت ءابتدانظريه تکامل داروين و در

 يک د که تمامی موجودات زنده زمين جدِ نظريه تکاملی داروين بيان می کن. ورد نياز ساخته شدتيدی و ساير مواد مينوکل

سان داشته و از نوعی يوکاريوت اوليه به وجود آمده اند به طوری که نوعی از يوکاريوت ھا يک پروکاريوت فتوسنتز 

تبديل به کلروپالست شده و اين سلول که سيانوباکتر را بلعيده و اين سيانو باکتر درون يوکاريوت )  سيانوباکترمثالً (کننده 

يوکاريوت ديگری که سيانوباکترھا را .  گياھان امروزی استۀرا بلعيده و اکنون دارای کلروپالست است جد خانواد

  .نبلعيدند ھم تبديل به اجداد سلول ھای جانوری شدند

يد و خصمانه با نظريه علمی داروين، آن را به ، کليسا، بعد از دھه ھا مخالفت شد٢٠٠٨ -  ٢٠٠٩در طی سال ھای 

 که باعث خلق موجودات ئیطور کامل پذيرفت اما ھم چنان ادعا می کند که آن نقطه شروع سلول يوکاريوتی و جھش ھا

  !جديد می شود را خدا کنترل می کند؟

 به قانون تکامل ءبنا.  آمده استدر طی نظريه تکامل انسان نئاندرتال، از جھش نوعی شامپازه که گياه خوارند به وجود

اما . اين نخستين دليلی است که انسان نيز مانند جدش گياه خوار باشد. جد پيشين انسان، گوريل، موجودی گياه خوار است

  .ھمين کافی نيست و داليل جديد پزشکی و عدم خشونت عليه حيوانات را نيز بايد به آن افزود

از نظر . حبت به ھمه موجودات زنده، شريف ترين ويژگی يک انسان استم: ه کرده استتأکيدچارلز داروين، 

تفاوت عقالنی ميان انسان و حيوانات ... استعدادھای روانی ھيچ تفاوت بنيادی ميان انسان و پستانداران ديگر وجود ندارد

 احساسات و استعدادھای بر اساس تجربه ما حواس و شھود،. اش تنھا در درجه است و نه در نوعديگر، با تمام بزرگی 

بالند ممکن است در که انسان ھا مرتب به آن می... مختلف مانند محبت، حافظه، توجه و کنجکاوی، تخيل، استدالل و

  ...ن تر بھتر شکل گرفته باشدئي نيز وجود داشته باشد و حتی گاھی در حيوانات پائیيک موجود ابتدا

انسان تنھا موجودی است که تنھا برای سرگرمی موجودات ھم نوع . حيوانات وحشی، ھرگز برای ورزش نمی کشند

  .خود را زجر می دھد و می کشد

 فردوسی نيز آمده است ايرانيان باستان تا پيش از ضحاک به گياه خواری و پرھيز از کشتن حيوانات می ۀدر شاھنام

  .پرداخته اند

  يزـبر آورد نن سر ــه از زميــرچـ زھ  تنی ھا نخوردند چيزــز از رســج

  ردـای کـور جــانــتن جــشــه دل کــب    ه بدکنش رای کردــر شــس آخــپ

  خورش کرد و آورد يک يک به جای   ز ھر گونه از مرغ و از چارپای 

 ١٨۴٢اه خواری از سال ياه خواری در جھان وجود داشت اما کلمه و اصطالح گيبه اين ترتيب، از ابتدای خلقت عمل گ

گرفته شده و به معانی ) Vegetus(ن ياصل آن از کلمه الت. ان در فرھنگ جامعه به کار گرفته شده استدر انگلست

نيز بعدھا يه ) Vegan(ا ي) LeatoVogotarian(و اصطالحات ديگری چون . ح، سالم، قانع، تازه و شاداب استيصح

امروز انجمن . پايه گذاری شد» اه خواراني گانجمن« در منچستر به نام ١٨۴٧سازمانی در سال . اين کلمه افزوده شدند

  .ھای گياه خواران در بسياری از کشورھای جھان، در دفاع از موجوديت حيوانات فعاليت دارند

انواع متفاوتی از .  به غذاھای گياھی و پرھيز از مصرف ھر نوع گوشتئیگياه خواری، يعنی محدود كردن رژيم غذا

اه ين آن ھا، گيتر ج يرا: م كرديشود به سه گروه بزرگ تقس اه خواران را می ي، تمام گاه خواری وجود دارد از اين رويگ
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) ئیايان، غذاھای دريگوشت قرمز، ماك(چ نوع گوشتی ياه خواران ھين دسته از گيا. است» اتي لبن-  مرغ  تخم«خواران 

  .كنند  مرغ و محصوالت لبنی را مصرف می  نمی خورند، اما تخم

ات را در يخورند اما لبن مرغ را نمی  عنی انواع گوشت ھا و تخم ي .ھستند» خوارھا ات يلبن«خواران، اه يگروه دوم گ

  . خود دارندئیبرنامه غذا

ن دسته از افراد، گوشت ھا، ي ھستند، ا(vegan)» اه خواران مطلقيگ« را دارند، ئیم غذاين رژيتر دسته سوم، سخت 

وانی و حتی عسل نمی خورند و از محصوالت چرمی، پشمی، يت جانبی حات، غذاھای حاوی محصوالي مرغ، لبن تخم

 اول و دوم نيز ۀ برخی از دست.كنند وانات استفاده نمی يا ھرگونه محصول به دست آمده از حيشم و يپوست خرگوش، ابر

  .از نوع محصوالت استفاده نمی کنند

را می  اه خوارانيمه گيمثال گروه ن. دا كرديمی توان پگری را ھم ياه خواری، گروه ھای ديم بندی ھای گيالبته در تقس

.  خود دارند اما گوشت قرمز نمی خورندئی مرغ، مرغ و ماھی را در برنامه غذا د كه محصوالت لبنی، تخميتوان د 

ی خوار وه يم ميگر نيز رژيبرخی د. ان گوشت ھا فقط ماھی می خورنديكه از م وجود دارند» پسكو«گری با نام يگروه د

ز از دانه ھا يار و گوجه و نيوه ھای خام، خيش تر از ميدارند كه طبق آن مصرف غذاھای پخته به حداقل می رسد و ب

ده می شوند كه عمدتا از جوانه ھا، دانه ھا و برنج ين گروه ديان ايز در مين » خواران جوانه«استفاده می شود و باالخره 

  .كنند ه می يھا تغذ

ان آن ھا ين چھره برجسته در مياول. اه خواری وجود داشتينان و روم باستان، اعتقاد قوی به گويلسوفان يان فيدر م

ثاغورثی، شامل اجتناب از خوردن ي فئیم غذايرژ. ستيالد می زياست كه در انتھای قرن ششم قبل از م» ثاغورثيف«

ش داشت كه با حكم ي و جھان شمول گراثاغورثی، به برپا كردن قانونی مطلقياخالق ف. وانات سالخی شده بوديگوشت ح

ه از يوانات و تغذيرحمانه به خصوص قربانی كردن ح زی بی يبه عدم كشتن مخلوقات زنده برای اجتناب از خونر

  .گوشت ھمراه بود

اه خواران ورزشکار يگ. اجی به غذای گوشتی ندارديبه اين ترتيب، خالف برخی ادعاھا، تکامل فکر و جسمی انسان احت

ران و دوندگان و دوچرخه سواران يونان گرفته تا شناگران و وزنه برداران و کشتی گيوندگان مسابقات ماراتون از د

جامعه مدرن امروز عمال نشان داده اند که انسان می تواند بدون استفاده از محصوالت کوشتی و کشتار حيوانات با 

  .تندرستی و بشاشيت زندگی کند

او زاده طبيعت است از اين رو، .  که ساختمان بدنش با قوانين طبيعت مطابقت دارددر حقيقت انسان موجودی است

اگر انسان را با ساير جانوران مقايسه کنيم می بينيم نه شبيه به جانوران درنده است و . وابستگی زيادی به طبيعت دارد

 .ن ھای ميوه خوار استچرا که ساختمان بدن او، بسيار نزديک به ساختمان ميمو. نه به حيوانات چرنده

تحقيقات علمی اثبات کرده است که در طبيعت آن دسته از پستاندارانی که آب را ھنگام نوشيدن ليس می زنند مثل گربه، 

ببر، خرس و گرگ، گوشت خوار ھستند و ھر کدام که آب را می مکند يا ھورت می کشند مانند گاو، فيل و انسان گياه 

  .خوار می باشند

ن به ئي پائين خود را بدون تکان دادن سر عالوه بر باال و پا]االشه[انسان و بقيه گياه خواران قادرند آروارهيا اين که 

طرفين نيز تکان دھند در حالی که درندگان از حرکات جنبی فکين که جھت آسياب کردن دانه به گياه خواران داده شده 

  .عاجز ھستند

ی دندان ھای شمشيری شکل اند که به دو دندان نيش بزرگ برای پاره کردن ھم چنين آرواره جانوران گوشت خوار دارا

اما در گياه خواران، دندان ھا صاف و مسطح ھستند، . اين آرواره ھا بسيار پر قدرت و خردکننده می باشند. مجھز است
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 الينفک گروه گياه نوع دندان ھای انسان او را جزو. آرواره ھا ضعيف اند و برای فشارھای شديد طراحی نشده اند

  ... و. خواران قرار می دھد

ك انسان يبه داليلی که در باال به آن ھا اشاره کرديم و داليل زيادی ديگر، نشان می دھند که آناتومی و ساختار بدن 

ر اه خوايوانات گوشت خوار، نشان از گي او با حۀوه خوار دارد و تفاوت عمدياه خوار و ميوانات گيادی به حيشباھت ز

  .بودن انسان در گذشته دارد

از دوران ھای قديم تا به امروز بر روی ميزھای مھمانی شاھان، حاکمان، اشراف، فئودال ھا و پولداران مانند بره، 

را درسته کباب کرده قرار می دھند و نه تنھا کسی ناراحت نمی شود، بلکه ... گوسفند، خوک، خرگوش، مرغ، ماھی، و

 گذشته، غذای لوکسی به حساب می آمد و بسياری از مردم، به ويژه محرومان و فقرای آنھا در!خيلی ھم لذت می برند؟

جھان حتی دسترسی به مرغ و برنج نيز نداشتند و شايد در اعياد و مراسم ھای ويژه اين نوع غذاھای گوشتی سفره ھای 

  .فقيرانه شان را کمی رنگين و متنوع می کرد

مايه داری، در حد کالن انواع حيوانات بی دفاع و بی زبان را پرورش می دھند و امروز شرکت و صنايع بزرگ سر

در بسياری از مواقع برای اين که آن ھا را زودتر به بازار عرضه . بزرگ می کنند تنھا برای اين که به پول تبديل کنند

 ھای خطرناکی در وجود مصرف  استفاده می کنند که بيماریئیکنند و سود بيش تری ببرند از ھورمون ھا و داروھا

، »نئيتصلب شرا«برای مثال، چربی حيوانی دارای کلسترل است که يکی از مسببين بيماری . کنندگان توليد می کنند

  .يعنی بيماری قلبی است

سم ھای بسيار خطرناک است که در خالل رشد حيوان در چربی آن  خوردن گوشت به معنی جذب تمام مواد ضد آفت و 

 بار بيش تر از جمع شدن و تراکم آن ھا در سبزی، ميوه و غالت ١٣چربی  تراکم اين مواد در . ه شده استھا ذخير

روی ميوه ھا را می توان پاک کرد، اما مواد جمع شده در چربی حيوان را به ھيچ  مواد ضد آفت پاشيده شده بر . است

اکم دارند، می توانند طی مراحلی انباشته شوند و در نتيجه قابليت تر از آن جا که اين سموم . وجه نمی توان از بين برد

  . ، بيش ترين آسيب را به وجود آورندئیغذا در وجود مصرف کنندگان مواد 

انسان از خوردن گوشت ايجاد   سموم بدن ۀ، نشان داده است که تقريبا ھم»وائيآ«آزمايش ھای انجام گرفته در دانشگاه 

کم تر از نصف آن مقدار در بدن گوشت  افتند که ميزان مواد سمی در بدن گياه خواران آزمايش کنندگان دري. شده است

در جريان پرورش . گوشت يافت می شوند در واقع غير از سموم ضد آفت، سموم ديگری نيز در . خواران است

 بافت تغييرسريع تر و  رنگ گوشت، رشد تغييربرای   ھستند که کيميائیحيوانات، بيش تر خوراک آن ھا آغشته به مواد 

 ۀبه عنوان مثال، داروھای نگھدارند.  استفاده می شودکيميائی حتی برای نگھداری گوشت ھم از اين مواد . نداثرؤآن ھا م

بزرگ ترين خطر «: ، نيويورک تايمز گزارش داده بود١٩٧١جوالی   ١٨در . مشتق از نيترات ھا، بسيار سمی ھستند

ھای ناديدنی در گوشت، مثل باکتری ھا در ماھی آزاد، باقی مانده مواد ضد  خواران، آلوده پنھانی برای تندرستی گوشت 

   ». ھستندکيميائیآنتی بيوتيک و ساير افزودنی ھای  آفت، مواد نگھدارنده، ھورمون ھا، 

 اين ھا، ۀھمبا توجه به . عالوه بر اين به حيوانات واکسن تزريق می شود که می تواند در گوشت آن ھا باقی بماند

خالص تر   گوشت ين موجود درحبوبات، ذرت و شير از پروتين موجود در ميوه تازه، گردو، فندق و مانند اين ھا، پروت 

نشان داده اند که اين  پژوھش ھا .  درصد ناخالصی ھای نامحلول در آب است۵۶ين گوشت حاوی چرا که پروت. است

بنابراين، به زنان . شوند  شکل جنين، تغييران و ساير بيماری ھا و يا مواد افزودنی ساختگی، می توانند موجب سرط

اندازه کافی شير بنوشيد،  اگر به .  شودتأمينآبستن نيز گياه خواری توصيه می شود تا تندرستی جسمی و روحی جنين 

 خوردن ميوه و سبزيجات ين الزم و بابا خوردن حبوبات، پروت  ھم چنين .کلسيم به ميزان الزم به بدن تان خواھد رسيد

  .دئي نماتأمينبدن تان را   و ديگر مواد معدنی مايحتاج ميناتمی توانيد وي
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. جی«اين نکته را دکتر . خواری مناسب نيست ساختمان بدن انسان برای گوشت برخی متحصصان بر اين عقيده اند که 

وی، خاطرنشان کرده است که . قياسی به اثبات رساندآناتومی  استاد دانشگاه کلمبيا در تحقيقی بر مبنای » ھانتيگن. اس

 عکس در حيوانات گياه خوار، ھر هب. بزرگ آن ھا صاف و کشيده است روده ھای جانوران گوشت خوار، کوتاه و روده 

ين و حجم کم محتوای فيبری، برای جذب شدن به زمان زيادی يمقدار زياد پروت گوشت به دليل . دو روده دراز ھستند

   .است که طول روده ھای گوشت خواران کوتاه تر از روده ھای گياه خواران است  ندارد و بر ھمين اساس نياز

نيم متر  طول روده ھای ما روی ھم رفته، تقريبا ھشت و . روده ھای انسان ھمانند روده ھای گياه خواران دراز است

آن که روده ھای  به دليل . ده و موج دار می باشد کوچک چند بار در خود پيچيده است و جدار آن صاف نبوۀرود. است

در روده ھايمان می ماند و  ما طوالنی تر از روده ھای گوشت خواران است، گوشتی که می خوريم، زمانی طوالنی تر 

 مسؤولبزرگ و افزايش کار جگر که  اين سموم موجب سرطان روده . در نتيجه فاسد شده و مواد سمی توليد می کند

   .سرطانی شدن آن می شود ون می باشد، می شوند و اين نيز موجب سيروز کبد و حتی  خۀتصفي

ين اوروکيناز می باشد که باعث افزايش فشار کار کليه می مقدار فراوانی اسيد اوريک و پروتگوشت، ھم چنين دارای 

اگر سلول  . ين اروکيناز وجود داردت گرم پرو١۴در نيم کيلو گوشت، . شوند و می توانند باعث تحليل رفتن کليه ھا گردند 

به عالوه، گوشت فاقد  . ھای زنده در اسيد اوريک مايع قرار داده شوند، خاصيت متابوليک شان را از دست می دھند

يبوست خود می تواند باعث  سلولز و يا فيبر است و اين فقدان می تواند به سادگی موجب يبوست گردد و می دانيم که 

   . چون بواسير و سرطان گردد ھمئیبيماری ھا

اصلی مرگ و   قلبی می شوند که در حال حاضر، عامل ئیکلسترول و چربی اشباع شده در گوشت موجب ناھنجاری ھا

آزمايش ھا نشان داده اند که پختن و کباب کردن گوشت، . دومين عامل مھم مرگ و مير، سرطان است . مير می باشد

 ئیموش ھا. در آن توليد می کند که خود ماده سرطان زای قوی می باشد» ل کوالن ترننتي« به نام کيميائیماده  نوعی 

خون و   به آن ھا داده شده بود، نمونه ھای مختلفی از سرطان ھم چون تومور استخوان، سرطان کيميائیکه اين ماده  

به سرطان  موش ھای مادر مبتال تحقيقات نشان داده اند که موش ھای نوزادی که توسط . معده را در خود بروز دادند

حيوانات نيز اين بيماری  سينه تغذيه شده اند نيز دچار اين بيماری شده اند، به عالوه تزريق سلول ھای سرطانی انسان به 

 شود، تأميناز حيوانات بيمار  اين نشان می دھد چنان چه گوشت مصرفی روزانه ما . را در آن ھا آشکار ساخته است

   .ه ما ھم به اين بيماری دچار شويم زياد استاحتمال اين ک

 مسأله زمانی که ما گياه خواری می کنيم، ديگر نگران اين «: ، گياه خوار معروف گفته است»کاوگ. اچ. ج«دکتر 

غذا برايمان لذت  وردن خ چه بيماری مرده است و در نتيجه نخواھيم بود که حيوانی که از آن خوراک درست کرديم، از

  »!شودبخش می 

، در امريکائی ، جراح متخصص »ميلر«دکتر .  کافی مقوی نيستۀبرخی عقيده دارند که رژيم گياه خواری به انداز

او می .  می شدندئیپذيرا تايوان بيمارستانی را بنا نھاد که در آن ھمگان، کارکنان و بيماران ھمه با خوراک ھای گياھی 

اگر .  کندتأمينيا گوشت خواری  اند زندگی اش را از طريق گياه خواری موش يکی از حيواناتی است که می تو«: گويد

بدھيم، خواھيم ديد که رشد و پيشرفت ھر دو آن  دو موش را در نظر بگيريم و به يکی فقط گياه و به ديگری فقط گوشت 

ی ھا بيش تر است و به تر و مقاومتش در برابر بيمار ھا مشابه است، با اين تفاوت که زندگی موش گياه خوار طوالنی 

که علوم دارو درمانی پيشرفت زيادی کرده اند و  او، ھم چنين عقيده دارد . عالوه زودتر از بيماری ھا بھبود می يابد

وی، متذکر می . می تواند از بيماری ھا پيشگيری کند اما يک رژيم گياھی صحيح . قادر به معالجه بيماری ھا ھستند

ر حالی حيوانات را می خورند که منبع دمردم . ھستند منبع تغذيه مستقيم تری از گوشت شود که خوراک ھای گياھی 

 که انسان به آن ھا ئیکوتاه است و تقريبا تمامی بيماری ھا زندگی حيوانات بسيار . خوراک خود حيوانات، گياه است
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بر . نات ناسالم، دچار بيماری شودانسان با خوردن گوشت حيوا پس خيلی محتمل است که . مبتال می شود را می گيرند

دکتر ميلر، توصيه کرده است که ما می توانيم تمام »  .از گياھان نگيرد اين اساس، چرا انسان خوراک خود را مستقيما 

   . کنيمتأمين مواد الزم برای تندرستی مان را از غالت، حبوبات و سبزيجات 

اعالم کرد که رژيم گياه خواری به شرط آن که درست برنامه  امريکا، سازمان تغذيه ١٩٩٨ چھم چنين در ماه مار

 بنابراين، افرادی به اشتباه بر اين باورند که گوشت خوارھا قوی  .ريزی شود، از نظر سالمت و تغذيه کامل خواھد بود 

  . تر از گياه خواران ھستند

ار نشان داد که گياه خواران طاقت بيش  انسان گوشت خو١۵ انسان گياه خوار و ٣٢روی  يک آزمايش انجام گرفته بر 

که اين آزمايش ساده را روی اين افراد انجام می داد، از » يل«استاد دانشگاه » آيرونگ فيشر« پروفسور  .تری دارند

نتيجه  .  دقيقه در ھمان حالت نگه دارند٣٠ تا ١۵ھمه آن ھا خواست تا دست ھای خود را به اطراف کشيده و به مدت  

دقيقه، دست ھای خود را به   ٣٠ تا ١۵ فرد گوشت خوار، تنھا دو نفر توانستند برای مدتی بين ١۵ه از ميان اين بود ک

 تن بيش تر ۴از يک ساعت و   تن بيش تر ٩ دقيقه، ٣٠ تا ١۵ نفر بين ٢٢از صف گياه خواران . اطراف باز نگه دارند

   .آن حالت نگه دارد ت ھای خود را در از دو ساعت و حتی يکی از آن ھا توانست بيش از سه ساعت دس

 درصد ١٧.  می شودتأمينين ھا  درصد کالری روزانه از پروت۴.۵ه سازمان بھداشت جھانی نيز توصيه کرده است ک

 ئیپس حفظ يک رژيم غذا. ن است درصد کالری برنج به صورت پروتي٨ درصد کالری بروکلی و ۴۵کالری گندم،  

ھای  با اين مزيت که از بسياری از بيماری ھای ناشی از رژيم . ين بسيار آسان استبدون گوشت و سرشار از پروت 

گوشتی و ساير  رابطه بين استفاده زياد مواد .  پر چربی ھم چون بيماری ھای قلبی و سرطان جلوگيری می شودئیغذا

سرطان روده و سکته به   سينه،  حيوانی محتوی مقادير زياد چربی اشباع شده با بيماری ھای قلبی، سرطانئیمنابع غذا

پيشگيری يا حتی درمان ھستند، عبارتند  بيماری ھای ديگری که اغلب توسط رژيم گياه خواری قابل . اثبات رسيده است

صفرا، سندرم بيماری ھای التھابی روده، التھاب  از سنگ کليه، سرطان پروستات، ديابت، زخم معده، سنگ کيسه 

سرطان معده، کاھش قند خون، يبوست، التھاب موضعی روده،  ھای لثه، سرطان لوزالمعده، ، بيماری )آرتروز(مفاصل 

   ...تخمدان، بواسير، چاقی، آسم و افزايش فشار خون، پوکی استخوان، سرطان 

مشھور جھان گياه خوار ... به اين ترتيب، بی حکمت نيست که بسياری از نويسندگان، ھنرمندان، دانشمندان، فيلسوفان و

  .بماند و در مورد آن اظھارنظر کرده اند

دان، کالبدشناس، مجسمه ساز، مھندس ، رياضيدان، معمار، موسيقی ئیلئونارد ئاوينجی، دانشمند و ھنرمند ايتاليا

روزی فرا خواھد رسيد که . من از ابتدای دوران کودکی از خوردن گوشت امتناع کردم: ، گفته است)١۴۵٢ -  ١۵١٩(

زمانی فرا خواھد رسيد که ما خوردن . حيوان ھمان گونه نگاه خواھند کرد که امروز به قتل يک انسانمردم به قتل يک 

انسان به راستی سلطان ...  خواری رانوع خود، آدمحيوانات را با ھمان ديد قضاوت خواھيم کرد که امروز خوردن ھم

ما مکان ھای دفن . با مرگ ديگران زندگی می کنيمما .  اش از آن ھا فراتر می رودئیجانوران است، چرا که درنده خو

  ...من از زمان کودکی خوردن گوشت را ترک کرده ام ! ھستيم

 کند؟ به راستی که بشر پادشاه حيوانات  ھا و حيوانات را در قفس زندانی میخواھد، چرا پرندهاگر بشر آزادی می 

  .ھای متحرک ھستيمکنيم، ما گورستان ديگران زندگی می ما از مرگ. است، چرا که بی رحمی او سرآمد ھمه آن ھاست

روزی جھان به آزمايش روی حيوانات ھمان طور نگاه خواھد . نھد، ارزش آن را نداردکسی که به زندگی ارج نمی 

  .ھاکرد که امروز به آزمايش روی انسان 

اگر .  بر خلق ما می گذارندئیسزاثير بأتغذاھای گياھی : ، گفته است)١٨٧٩- ١٩۵۵(ی المانزيکدان آلبرت اينشتن، ف

  . کندتغييرخواری رو آورد، سرنوشت نوع بشر می تواند تمام دنيا به گياه
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او خود را، افکار و . انسان قسمتی از يک تماميت است که ما آن را جھان می ناميم، قسمتی محدود به زمان و فضا

اين توھم، نوعی زندان برای ماست که ما را . صری از دانش خوداحساسات خود را، جدا از بقيه می داند، نوعی توھم ب

وظيفه ما بايد اين باشد که با گسترش دايره محبت . به اميال شخصی و توجه به نزديک ترين افراد به ما محدود می کند

نمی تواند به ھيچ کس . ش، خود را از اين زندان رھا کنيم ائیخود به تمام موجودات زنده و کل طبيعت، با ھمه زيبا

  .طور کامل به اين ھدف دست يابد ولی کوشش در اين راه، به خودی خود، قسمتی از نجات و اساس امنيت درونی است

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

برای انسان آزاد انديش، در ): ١٨۶۶ - ١٩۴۴(رخ ھنر ؤ فرانسوی، برنده جايزه ادبی نوبل، مۀرومن روالند، نويسند

بدی و ) آزار انسان ھا(تر از آزار انسان ھا وجود دارد، چرا که حداقل مورد دوم آزار حيوانات چيزی غيرقابل تحمل 

ولی ھر روز ھزاران حيوان قصابی می شوند بدون آن که اثری از پشيمانی . فرد مرتکب جنايت کار محسوب می شود

اين به .  جا ماند، اگر ھم کسی به اين موضوع اشاره کند، مضحک به نظر می رسد و اين جنايت غيرقابل بخشش استبه

اگر خدا وجود . اين فرياد انتقام خطاب به نسل بشر است.  توجيه می کند که انسان ھا سزاوار رنج کشيدن ھستندئیتنھا

  . به خداستدارد و اين را تاب می آورد، اين فرياد انتقام خطاب

به نظر من، بی رحمی در مقابل حيوانات و بی تفاوتی در برابر رنج ھای آن ھا يکی از بزرگ ترين گناھان بشريت 

وقتی انسان قادر است اين ھمه رنج دھد، وقتی خود رنج می کشد، چه جای .  تباھی بشر استۀزمين، پسمسألهاين . است

  شکايتی دارد؟

من دوست ندارم گوشت بخورم ): ١٨٨٨-١٩۵٠(بالرين و طراح رقص ھای باله سی، واسالو نيجينسکی، ھنرمند رو

آن ھا فرا رسيدن مرگ را حس کردند، . من ديدم و درد آن ھا را حس کردم. مھا و خوک ھا را ديده اچون کشته شدن بره

. نمی توانستم نفس بکشممن نمی توانستم تحمل کنم و مثل يک بچه گريه می کردم، به باالی يک تپه دويدم در حالی که 

  .م، من مرگ بره را حس کردمناگھان احساس کردم که ميخکوب شده ا

آن ھا برای انسان ھا خلق نشده . حيوانات برای خودشان وجود دارند:  و فعال حقوق زنانامريکائیآليس واکر، نويسنده 

  .ندند ھمان طور که سياه ھا برای سفيدھا يا زنان برای مردان خلق نشده اا

من از ته وجود خود اين را می دانم که خوردن موجودی که برای خورده شدن پرورش داده شده است و ھرگز شانس آن 

اين مثل آن است که تو بدبختی را می خوری، تو يک زندگی . را نداشته است که واقعا وجود داشته باشد، ناسالم است

  .تلخ را می خوری

چقدر رقت آور و چقدر کمبود تفکر است اگر گفته شود حيوانات ): ١۶٩۴ -  ١٧٧٨(ولتر، شاعر و فيلسوف فرانسوی 

آيا طبيعت اين ھمه رشته عصبی را برای آن در اين حيوان تعبيه کرده است ...  تھی از فھم و احساس ھستندئیماشين ھا

ه نظر من، مردم برای  دارد که قابليت رنج کشيدن را از او می گيرند؟ بئیکه چيزی را درک نکند؟ آيا او عصب ھا

گذشته از . انکار اين ھمه داليل طبيعی که نشان می دھند حيوانات ماشين ھای متحرک نيستند شايسته سرزنش ھستند

ند و صداھای متفاوت نياز، ھرگز با دقت و توجه به رفتار حيوانات نگاه نکرده ا) اين مردم(اين، به نظر می رسد که 

اين (اگر آن ھا نمی توانستند احساس کنند، قادر نبودند به اين خوبی . ندآن ھا را نشنيده ارنج، لذت، عشق، خشم و عاليق 

ھمان طور که موھبت زندگی به ما بخشيده شده است، به آن ھا نيز بخشيده شده است، ھمان ... ابراز کنند) احساسات را

  . احساسات، ھمان تصورات، ھمان حافظه و ھمان خلقت

گيری کمال اخالقی در طرف بشری واقعی و ياری را دارد که توسط آن تشخيص می دھيم آيا پیگياه خواری حکم مع

  . صادقانه است يا نه
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آن چه مشخص است اين حمام ھای خون که بدون پايان در کشتارگاه ھا و آشپزخانه ھای ما برگزار می شوند، انزجار 

 عامل بيماری نيز ھست، برکت خدا می دانيم و از او ا که غالباً عکس، ما اين حيوانيت ره کامال ب. ما را بر نمی انگيزند

  آيا ممکن است چيزی منزجر کننده تر از تغذيه دائمی از الشه ھا وجود داشته باشد؟. به خاطر قتل ھايمان تشکر می کنيم

سان را می تصور کنيد که شما کارخانه سرنوشت ان): ١٨٢١- ١٨٨١(فئودور داستايوسکی، فيلسوف و نويسنده روس 

سازيد با اين ھدف که در پايان انسان ھا را خوشبخت کنيد، در پايان به آن ھا صلح و آسايش بدھيد ولی برای اين کار به 

را روی اشک ھای غيرقابل جبران او ) کارخانه(ناچار بايد يک موجود ريز را تا حد مرگ شکنجه کنيد و اين عمارت 

د و حقيقت ئيباشيد؟ اين را به من بگو) اين کارخانه(نيد خود را راضی کنيد که معمار آيا در اين شرايط می توا. بنا کنيد

  .دئيرا بگو

ال می ؤگاھی از من س): ١٨٢٣ -  ١٩٠٩( مبارزه با خشونت عليه حيوانات در ماساچوست ۀسس جامعؤجورج انجل، م

ات می کنی در حالی که اين ھمه چرا اين ھمه وقت و پول خود را صرف صحبت در مورد مھربانی با حيوان«: شود

  ».من روی ريشه ھا کار می کنم«: ، من جواب می دھم»خشونت به خود انسان ھا روا می شود؟

) حيوانات(ھای کسی که فرياد): ١٨۴٣ - ١٩١۴( جايزه صلح نوبل ۀطلب اتريشی، برندبرتا سوتنر، نويسنده و صلح 

ی تواند ببيند، اما به محض آن که از حوزه ديدن و شنيدن خارج شد، قربانی را نمی تواند بشنود و لرزش آن ھا را نم

  .فرياد می کشد و می لرزد، احتماال حس دارد ولی قلب ندارد) حيوان(برايش بی تفاوت می شود که 

من يقين دارم لذت گوشت روح را نه : ی، نويسنده و منتقد کليساالمانشناس پروفسور دکتر ھوبرتوس مينارک،  جامعه 

  .کنداحساس می  کند، آن را بی تنھا تيره، بلکه سخت می

چگونه کسی می تواند به بشريت خود، انسانيت خود و تکامل خود جامه عمل بپوشاند، وقتی در ھمان زمان می داند که 

  . را می کشد- حيوانات -بشر، خواھران و برادران ما 

  .وی امکان پذير نيستتا زمانی که حيوانات ذبح می شوند، نيل به تکامل معن

پاول مک کارتنی، خواننده و گيتاريست گروه بيتلز، نويسنده متن آھنگ، آھنگ ساز، ھنرمند چند نواز، نقاش، توليد 

من به اعتراض آرام اعتقاد دارم و خودداری از خوردن حيوانات يک :  و فعال حقوق حيواناتفلمکننده آھنگ و 

  .اعتراض بدون خشونت است

  .ی داشتند، ھمه گياه خوار می شدنده ھا ديوارھای شيشه ااگر کشتارگا

  .انسان نبايد چيزی را که صورت دارد بخورد

 اسکاتلندی کباب يک شنبه را خورديم و در ھمان حال به تماشای ۀما تقريبا گياه خوار شديم وقتی يک بار در يک مزرع

پس از آن . يمھا را خورده ا شديم که ما يکی از ھمين برهناگھان متوجه.  که با شادی بازی می کردند پرداختيمئیبره ھا

بعد ھا در يک تعطيالت در بارباروس با يک کاميون، مرغ ھای با وقار را تعقيب . ما تنھا گاه گاه سوسيس می خورديم

قبل از آن بايد بعد از آن ھيچ گاه چيزی را که . ناگھان يکی از آن ھا در يک کارخانه توليد گوشت مرغ ناپديد شد. کرديم

  . نخورديم،کشته شود

ريدر، روانشناس انگليسی که پس از بررسی ھای روانشناسی روی حيوانات به مبارزه عليه استفاده از ريچارد د

  .حيوانات در آزمايشگاه ھا و خشونت در برابر حيوانات پرداخت

ولی تفاوت کی توانسته است . نات ديگر ھستند قديمی پناه خواھند برد که انسان ھا متفاوت از حيواۀبرخی به ھمان کليش

يا حتی افراد موآبی يا ... تبعيض را توجيه کند؟ کی افراد موسياه اين حق را داشتند که با افراد مو قرمز بدرفتاری کنند؟ 

صرف نظر از . به طور قطع، شباھت اساسی ميان انسان و حيوانات ديگر، قابليت رنج کشيدن است... مو ارغوانی

  .اد پا يا ميزان پشمالو بودن پوست، ھمه ما می توانيم رنج بکشيمتعد
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آن : نويس و فعال حقوق حيواناتنويس، نمايشنامه  نامهنويس، منتقد، زندگی نويس انگليسی، مقاله بريجيد برافی، داستان

به ما گفته شده که ما . دارندکنند، اين است که حيوانات با ما فرق  می تأکيدچه پرورش دھندگان حيوانات مرتب بر آن 

ولی اين چيزی ... خود مقايسه کنيم چون آن ھا احساسات انسانی ندارند) واکنش ھای( ھای آن ھا را با  توانيم واکنشنمی

تواند به خوبی حدس بزند که آن ھا در ھر کس که با حيوانات آشنا باشد، می . نيست که کسی به آن شک داشته باشد

توان از ن ھوش و حافظه کم تری دارند و بيش تر به غريزه خود تکيه می کنند ولی نتيجه عقالنی که می مقايسه با انسا

به احتمال زياد، . اين موضوع گرفت دقيقا عکس چيزی است که پرورش دھندگان حيوانات سعی دارند به ما بقبوالنند

ی مشترک با ما، مثل راه رفتن يا دراز کردن گاه و حيوانات محدوديت ھای اعمال شده بر نيازھای غريزی، مانند نيازھا

 کنند و ترس يا اضطراب يک حيوان ھرگز مانند انسان به واسطه درک عقالنی شرايط بی گاه پا را شديدتر احساس می

  .شودموجود تعديل نمی 

حيوانات قادر گر چه ساير : ناتانيل آلتمن، ھنرمند صاحب سبک روسی، نقاش کوبيست، طراح صحنه و نقاش کتاب

خواھيم با آن ھا رفتار  دھد که ھر طور می  اين حق را به ما نمیمسألهنيستند مثل انسان ھا استدالل يا صحبت کنند، اين 

به کار )  ھا و حيواناتانسان(اگر چه فرض داشتن روح و ھوش برتر به عنوان يک خط تقسيم مطلق در حقوق . کنيم

  .ند که ھمۀ حيوانات قدرت درک درد و رنج را دارند و در رنج کشيدن با ما برابر ھستندمارود، اين حقيقت باقی می می

 کنند، در حالی که اين فرضيه قديمی که حيوانات تنھا از روی غريزه عمل می: ارنست بل، ناشر و فعال حقوق حيوانات

دم که ھيچ اطالعی درباره حيوانات انسان حق انحصار استدالل کردن را دارد، امروزه تنھا توسط تعداد کمی از مر

توانيم تعجب کنيم که چگونه چنين فرضيه پوچی اين ھمه وقت دوام داشته است در ما تنھا می.  شودندارند حمايت می

  .کندحالی که از ھر طرف شواھد قدرت استدالل حيوانات غوغا می 

 از کسانی که روی حيوانات آزمايش می: امريکا چارلز آر ماگل،  پروفسور فلسفه و اخالق در دانشگاه ايالت مورھد

از آن ھا بپرسيد » چون حيوانات مثل ما ھستند«:  کنند و پاسخ اين خواھد بودکنند بپرسيد چرا روی حيوانات آزمايش می

چون حيوانات مثل ما «: چرا از نظر اخالقی منعی برای آزمايش روی حيوانات وجود ندارد و پاسخ اين خواھد بود

  . ريزی شده استآزمايش روی حيوانات روی يک تناقض منطقی پايه» تندنيس

 تحقيقات سرطان و عضو سازمان تحقيق در مورد ؤسسۀپروفسور کالين کامپبل، متخصص بيوشيمی غذا، مشاور م

در . دشناسيم، در واقع نرمال نيستنچيزی که ما به عنوان بيماری ھای نرمال بر اثر افزايش سن می: سرطان در دنيا

 ٩٠ تا ٨٠الب، شايد غخواری به سادگی می توان از بروز حقيقت، يافته ھا نشان می دھند که با رو آوردن به گياه 

جلوگيری کرد و يا حداقل آن ھا را تا ) سلولی( عروقی و ساير اشکال فساد - درصد ھمۀ سرطان ھا، بيماری ھای قلبی 

  .سنين بسيار باال به تعويق انداخت

 توانم با خيال راحت به شما حاال می): ١٨٨٣-١٩٢۴(ا، نويسنده جمھوری چک، برنده جايزه صلح نوبل قرانس کافک

  )  ھادر حال تماشای آکواريم ماھی(خورم نگاه کنم؛ من ديگر شما را نمی 

 شب چيزی که برای ما به سختی يک غذای... کنندبا چه وسواسی بدن و حواس خود را محافظت می! حيوانات بيچاره

  .است ولی برای آن ھا خود زندگی است

ترين سازمان ، بزرگ PETA ؤسسۀسسان و مدير مؤحقوق حيوانات، نويسنده، يکی از ماينگريد نيوکرک، فعال 

 که به سيستم اعصاب مرکزی و قدرت حس درد، گرسنگی و تشنگی مربوط ئیتا جا: حمايت از حقوق حيوانات در دنيا

  . خوک، يک سگ، يک بچه استشود يک موش خانگی، يکمی 

  .بيوتيک و آفت يک حيوان شکنجه شدهجنازه پر از آنتی : گوشت را ھمان طور که ھست ببينيد
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آزاری  کشی و از حيوان کشی تا آدماز حيوان ): ١٨٢٨-١٩١٠(شناس، فيلسوف و نويسنده روسی لئو تولستوی، انسان 

  . آزاری تنھا يک قدم فاصله استتا انسان 

 توانی ھيچ ی را بکشی بھتر است، اگر نمیاتوانی گاو يا پرنده  توانی انسانی را بکشی خوب است، اگر نمی  نمیاگر

 فکر نکن چه چيز مسألهبه اين . توانی پيش بروی که می ئیسعی کن تا جا. ی را بکشی بھتر است اماھی يا حشره

  . گرددری انجام بده، ھمه چيز به اين نکته بر می تو ھر آن چه در توان دا. ممکن و چه چيز ناممکن است

  .  روشن فکری استۀ است؛ حرکت به سمت گياه خواری اولين و طبيعی ترين نتيجتوحش ۀگوشت خواری باقی ماند

  . تا زمانی که کشتارگاه ھا وجود دارند، ميدان ھای جنگ وجود خواھند داشت

  . جو می کند، اولين چيزی که بايد ترک کند، گوشت خواری استو  اگر انسان به جد و صادقانه راه اخالق را جست

بنابراين، کسی که گوشت می خورد، تنھا برای . بشر می تواند بدون کشتن حيوانات برای غذا زندگی کند و سالم باشد

  . ارضاء شھوت خود در گرفتن جان حيوانی شرکت کرده است

 افراد زيادی تحت عنوان تجارت با ئیحم تلقی می شود ولی اگر در جاوقتی يک نفر با حيوانی بدرفتاری می کند، بی ر

حيوانات بدرفتاری کنند، ناديده گرفته می شود و تا زمانی که پای مقادير زيادی پول در ميان باشد، تا آخرين لحظه، 

  . توسط ھمين مردم که در ساير موارد افراد با ھوشی ھستند، مورد حمايت قرار می گيرد

 در مورد آزمايش روی حيوانات فکر می کنم اين است که اگر مردم تصديق کنند که برای منافع بسياری آن چه من

  .زندگی موجودات را بگيرند يا آن را به خطر اندازند، مرزی برای اين بی رحمی وجود نخواھد داشت

لند خريداری او شامپانزه نر از ھمن د: دکتر کريستين برنارد، جراحی که اولين جراحی باز قلب در دنيا را انجام داد

 ۀ کنندء کردند تا زمانی که يکی از آن ھا را به عنوان اھداآن ھا برای چند ماه در دو قفس مجاور زندگی می. کرده بودم

وقتی او را برای فراھم کردن مقدمات جراحی در قفس قرار داديم تا بخوابد، به طور مداوم جيغ می . قلب استفاده کرديم

ثير عميقی روی ھم نشين او گذاشته باشد چون ھنگامی که بدن او را أما اھميتی نداديم ولی اين بايد ت.  کردگريه میزد و 

 توانستيم او را  کرد و تا چند روز نمی ديگر به تلخی گريه میۀبعد از عمل از اتاق جراحی بيرون آورديم، شامپانز

 گذاشت که با خود عھد کردم ديگر ھرگز با چنين موجودات احساساتی ثير ژرفی در منأاين اتفاق چنان ت. تسلی دھيم

  .آزمايش نکنم

تنھا به ياد داشته باشيد که حيوانات قادر . توانيد برويدپسنديد میاگر افکار مرا نمی : امريکائیريکی راکت، آھنگ ساز 

که روی تختخواب گرم و راحت خود دراز امشب ھنگامی .  کشندآن ھا اسيرند و رنج می. به ترک زندان ھايشان نيستند

 بعد که کمی ۀدفع.  کنند تّصور کنيدکشيد، سعی کنيد درد و رنجی را که آن ھا روز به روز و شب به شب تحمل میمی 

 درد داريد،  بعد که معدهۀدفع.  روز طول بکشد۴ يا ٣شود، سعی کنيد تصور کنيد اين درد صابون وارد چشمان شما می 

 تصور کنيد آن قدر مايع از طريق گلوی شما به معده شما ريخته شود و شما آن قدر خون باال آوريد که از سعی کنيد

شود، سعی کنيد تصور کنيد ميمون ھستيد و يک ی به سرتان وارد می  ا بعد که ضربهۀدفع. شدت خونريزی بميريد

آن زمان، تنھا آن زمان، بايد به خود اجازه دھيد .  خورد مايل در ساعت به جمجمه شما می۵٠بشقاب استيل با سرعت 

 ھا به فراوانی تا اين.  ھا به نام علم اتفاق افتاده استبرای آن که تمام اين. کنمد من در عقايد خود اشتباه می ئيبه من بگو

  .ھمين امروز ادامه دارند

شما با يک تکه پالستيک سر و : يکاامرجنيس سوانسون، متخصص رفتارشناسی حيوانات در دانشگاه ايالت کانزاس 

  .کنندشما با حيواناتی سر و کار داريد که سيستم اعصاب مرکزی دارند و درد و رنج را حس می . کار نداريد

آن ھا دو . سفمأمن برای زنانی که ھنوز ھم کت ھای خز واقعی می خرند، خيلی مت: امريکائیجين ميدوز، ھنرپيشه 

  .قلب و حساسيت: ندالزمه مھم يک زن را کم دار
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می گذارد،  ثيرات پاک سازی که يک رژيم گياه خواری بر وضعيت انسان أمن فکر می کنم ت: آلبرت انيشتين، گفته است

برايشان صلح و آرامش به  بنابراين انتخاب اين راه توسط مردم، بسيار پسنديده بوده و . برای نوع بشر بسيار مفيد است

ھيچ چيز جز تکامل در شيوه تغذيه با مصرف خوراک گياھی به سالمتی انسان ھا :  می کندتأکيدوی، . ارمغان می آورد

  . روی زمين کمک نمی کندءو يا افزايش احتمال بقا

چرا که در مورد انسان . انسانی که ذھنی آزاد دارد، رنج حيوانات را دردناک تر از رنج انسان می يابد: رومن روالن

اما ھر روز .  که رنج کشيدن ناگوار است و آن که مسبب رنج شده جنايت کار استھا دست کم ھمه اذعان دارند

اگر کسی به اين موضوع اشاره کند، او . ھزاران حيوان بدون کوچک ترين حس پشيمانی و بی دليل سالخی می شوند

  .را ابله خواھند پنداشت و اين است آن جنايت نابخشودنی

ساسات انسانی خود را خفه کند، می بايست نسبت به حيوانات مھربان باشد، زيرا اگر انسان نخواھد اح: امانوئل کانت

ما می توانيم قلب يک انسان . آن که نسبت به حيوانات بی رحم باشد در مراوداتش با انسان ھا ھم سخت دل خواھد شد

  .را با چگونگی برخورد او با حيوانات بسنجيم

 نيستند که با ولع حيوانات ديگر را می خورند؛ تو جانوران گوشت ئیاحيواناتی که می خوری آن ھ: ژان ژاک روسو

تو ولع مخلوقات کوچک و دوست داشتنی را داری که . خوار را نمی خوری، بلکه آن ھا را الگوی خود قرار می دھی

  . کسی را آزار نمی دھند، که به دنبال تو حرکت می کنند، و تو در ازای خدمت شان آن ھا را می خوری

وقتی ما حيوانات را برای خوردن می کشيم، آن : امريکارابرتس پزشک و ويراستار ژورنال کارديولوژی . يليام سیو

ھا ھم در نھايت ما را می کشند چون گوشت آن ھا که محتوی کلسترول و چربی اشباع شده است، ھرگز برای انسان 

  .در نظر گرفته نشده است

  .يلی بودندچده ام، معدن کاران گياه خوار در انی که در سفرھايم به دور دنيا ديپر انرژی ترين کارگر: چارلز داروين

، تصوير قابل توجھی از وضعيت حيواناتی که برای کشته شدن به »فوائد گياه خواری«صادق ھدايت نيز در کتاب 

 پانزده يا سی روز به گله ھای حيوانات از شھرھای دور دست در مدت «- : سالخ خانه فرستاده می شوند ارائه می دھد

ضرب چوب و تازيانه رانده می شوند اگر بين راه از خستگی بيافتند با سيخک بلندشان می کنند و گاھی چندين روز 

  .بدون خوراک زير تابش آفتاب سوزان يا در آغل ھای چرک و متعفن بسر می برند

رای اين که از کاروان عقب نماند بچه او را جلو بعضی از آن ھا می ميرند و ھرگاه يکی از آن ھا در بين راه زائيد ب

چشم مادرش سر می برند، ھنوز حيوانات بيچاره از خستگی راه نياسوده اند که با تازيانه به سوی سالخ خانه روانه می 

به محض ورود در اين ساختمان کثيف غم انگيز بوی خونی که خفقان قلب می آورد، زمين نمناک، خون تازه ای . شوند

اسب .  که بخون خود آغشته شده و با تشنج می لرزندئی از ھر سو روان است، فريادھای جان گداز حيوانات، جسدھاکه

 که برای خريد لش مرده، آمد و رفت می کنند و ئیھای الغر نيمه جان که دو طرف آن ھا الشه آويخته اند و قصاب ھا

و فرياد آدميان، حيوانات بيچاره از اين منظره چرکين و بوی از طرف ديگر ناله گوسفندان و ھمھمه صدای دشنام و داد 

  .گوشت گنديده و خون برادرانشان پيش بينی سرگذشت ھولناک خود را می نمايند

 کنندگان آن ھا با چھره ھای درنده و طماع جلو آمده ھر کدام کارد و ساطور خونين بدست دارد و روی پيش ئیپذيرا

 سياه رنگ و چربی برق می زند سپس آن ھا را به زحمت از ھمديگر جدا کرده کشان ۀدامنی آن ھا از خون بسته شد

مايد با لگد و زور نتا می کنند و اگر خواست استقامت کشان به گوشه ای می برند بعد دست ھا و پاھای حيوان را گرفته 

 دژخيم رھا بنمايد اما سر او را حيوان ديوانه وار کوشش می کند تا خودش را از زير دست. ورزی او را زمين می زنند

آن وقت خون فوران می زند ھر دفعه که ھوا از ريه ھای او بيرون می آيد . پيچ داده گلويش را با کارد پاره می کند

پس از آن مدتی دست و پا زده در خون خودش غوطه می . صدای خشکی توليد کرده خون به اطراف پاشيده می شود
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چشم ھای سياه و درخشان حيوان که تا چند . رفته که سر او را جدا نموده بادش می کنندخورد و ھنوز جانش بيرون ن

دقيقه پيش، از زندگی سرشار بود غبار مرگ پرده ای روی آن را می پوشاند و زبان از دھانش با کف خونين بيرون می 

 بخاری که در ھوا پراکنده می شود بوی پشگل و. آيد بعد از آن شکمش را شکافته دل و روده حيوان را بيرون می کشند

  .و خون غليظ گنديده که مگس و پشه روی آن پرواز می کنند منظره ای چرکين و مھيبی را نمايان می سازد

قصاب ھا تا بازوی خودشان را در روده و خون حيوان فرو می برند پس از آن پوست او را جدا می کنند و بعد آن الشه 

رھای بريده و شقيقه ھای کبود و شکم ھای پاره شده و جگرھای سرخ که اغلب داغ چوب و ھای لرزان حيوانات را با س

تازيانه ای که پيش از کشتن بحيوان زده اند روی گوشت او نمودار است در گاری به چنگ آويخته و يا روی اسب 

ست ھا و پيش بند خود را از نو آن ھا اين الشه ھا را گرفته تکه تکه نموده د. انداخته به دکان ھای قصابی می فرستند

  .خون آلود می نمايند و اين تکه ھای گوشت کشته شده فروخته می شود

ھم زدن عضالت سرخ ه مردم شکم خودشان را پر از اين گوشت مردار کرده در ھمه خانه ھا ھنگام خوراک بوی دل ب

 بچه، زن، مرد از اين تکه ھا می - می شودکرده و پخته شده با ھزار گونه آب و تاب رنگرزی پيرايش کرده اند بلند 

  ».خورند و اين ھا ھمان مردمانی ھستند که الف تربيت و ظرافت اخالق و پاکدامنی و پرھيزکاری و مھربانی می زنند

شايد يک پرسش اين باشد که مگر گياھان زندگی و احساس ندارند؟ چه فرقی می کند ما گوشت حيوانات را بخوريم يا از 

  ذيه کنيم در ھر دو حالت جانداران را فدای شکم مان می کنيم؟گياھان تغ

ال را پيش می ؤگوشت خواران تنھا برای توجيه نوع تغذيه شان است که اين س. ال چندان ارزش علمی نداردؤالبته اين س

 و  تبر اگر کسی فکر کند که چيدن سبزی جات و حبوبات و ميوه جات ھمانند پر پر زدن يک حيوان زير چاقو. کشند

مگر می شود انسانی . قصابی و قتل او در کشتارگاه ھاست در واقع يا خودش را گول می زند و يا عوام فريبی می نماند

آن ! مرگ يک حيوانی را به چشم ببيند و به آن بی تفاوت باشد و حتی آن را بخورد اما برای سبزيجات دل سوزی کند؟

  .  کيلوگرم گياه و غالت مصرف می شود١۶ يک کيلوگرم گوشت بيش از ۀھم در حالی که به عنوان مثال، برای تھي

بررسی ھای نشان می دھد که چگونه انسان ھا با دست برداشتن از گوشت خواری می توانند با سی درصد محصوالت 

  ! کنندتأمينزمين ھای زير کشت، خوراک کل جمعيت جھان را 

 ميليون انسان در اثر گرسنگی ١۵ بر اساس آمارھای جھانی، ھر سال ، کمبودی ندارد امائیجھانی که از نظر مواد غذا

. پانصد ميليون نفر در دنيا در فقر مطلق زندگی می کنند. می ميرند، ميليون ھا نفر از آن ھا کودکان زير پنج سال ھستند

نفر که   ميليون ۴٠يش از ھر ساله ب.  خاکی رنج می برندۀتقريبا يک ميليارد انسان از گرسنگی و سوء تغذيه در اين کر

  . اکثر آن ھا کودک ھستند، از گرسنگی می ميرند

 ؤسسۀپژوھش م.  توليد شده در جھان قبل از مصرف دور ريخته می شوندئیبا اين وجود نزديک نيمی از مواد غذا

 سطح دنيا به داليل  درئی ميليارد تن مواد غذا٢ تا ١.٢مھندسان مکانيکی در بريتانيا، نشان می دھد ساالنه چيزی بين 

  .متفاوت به ھدر می رود

 از ئیدر کشورھای توسعه يافته عادت ھای مصرفی شھروندان و خريد مازاد بر نياز دليل اصلی به ھدر رفتن حجم باال

 است در حالی که در کشورھای کم تر توسعه يافته که به فن آوری پيشرفته دسترسی ندارند، شيوه ھای ئیمواد غذا

 . قرار دارندئیسيسات ذخيره سازی محصوالت در صدر داليل زايل شدن مواد غذاأتقال و تبرداشت، ان

 بيش ئیمشکل ھدر رفتن مواد غذا«: رابرت فان اوترديج، يکی از کارکنان سازمان جھانی غذا در اين مورد می گويد

ما سطح فقر بسيار باالتر است تر مربوط به کشورھای توسعه يافته است برای اين که در کشورھای در حال توسعه عمو

  ».و مردم استطاعت مالی خريد غذای اضافی و ھدر دادن آنرا ندارند
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اين در حالی است که مبارزه با فقر و گرسنگی، ھم چنان يکی از دغدغه ھای اوليه جھان ھفت ميليارد نفری به ويژه در 

 جمعيت زمين از مرز ٢٠٧۵نی می شود در سال فريقا و آسيا به شمار می رود و با نرخ رشد جمعيت فعلی، پيش بيا

  . ميليارد انسان ديگر٢.۵ برای ئی ميليارد نفر عبور کند و اين يعنی افزايش تقاضای مواد غذا۵.٩

 زشت چند بعدی است که با توجه به شرايط اجتماعی، فرھنگی، اقتصادی و موقعيت زمانی   غيرانسانی وۀفقر يک پديد

يابی به منابع، تحصيالت، مھارت،   مندی بر مبنای نياز و کمبود دست  کامی در رضايتو مکانی ھر کشور شامل نا

فقر . سالمتی، تغذيه، پناھگاه و امکانات بھداشتی است که آسيب پذيری اجتماعی، خشونت و کمبود آزادی را در پی دارد

  .ايه استنتيجه عملکردھای سيستم سرمايه داری و مناسبات بی رحم آن در عرصه کار و سرم

 ميليون نفر خواھد رسيد، گفته ٢٠٧س سازمان بين المللی کار، اخيرا با اعالم اين که نرخ بی  کاری در سال آينده به ئير

به گفته . اکنون روشن است که چشم انداز بدی در پيش رو داريم و بايد اقدامات بين المللی بيش تری صورت گيرد: است

للی کار نرخ بی کاری در سال آينده سه ميليون بيش تر از براوردھای اين نھاد بين س سازمان بين المئيگای رايدر، ر

  .المللی است

 دالر ھزار ٣ است، يعنی حدود ٨۴ کشور دنيا در رتبه ١٧٨بر اساس آمارھا، امروز درآمد سرانه ايران تقريبا حدود 

 است، درآمد سرانه دالر ھزار ٢۶ال حاضر در حالی که درآمد سرانه کويت در ح. درآمد سرانه برای ھر ايرانی است

 و درآمد سرانه عربستان سعودی دالر ٢۶٠٠، اردن دالر ٩۵٠٠ است، درآمد سرانه عمان دالر ھزار ٢۵امارات 

حتی لبنان ھم که ھمواره ھم درگير جنگ داخلی است و يا با حمالت اسرائيل مواجه می شود و نفت .  استدالر ١٢۴٠٠

  . استدالر ۵۴٠٠ اش  هھم ندارد درآمد سران

   ھيچء درصد فقر در ايران پايدار است، يعنی حداقل نيمی از فقرا۵٠دھد که  مطالعات بانک جھانی در ايران، نشان می 

در استان . که در اين کشور، اصالحات ساختاری صورت پذيرد  توانند از زير خط فقر خارج شوند، مگر اين  گاه نمی

  نگاه داشته ايران ھم چون کردستان، چھارمحال و بختياری، لرستان، بوشھر، ھرمزگان،نيافته و عقب  ھای توسعه 

 صدھا ميليارد ۀحتی پول ھای بادآورد. خوزستان، سيستان و بلوچستان، کرمانشاه و ايالم فقر و بی کاری غوغا می کند

ر و محروم جامعه و اشتغال به وجود يفقمردم ی با افزايش قيمت نفت در بازارھای جھانی، نه تنھا در بھبود زندگی دالر

  . نياورده، بلکه بدتر و وخيم تر ھم شده است

گرسنه در کشور  چه تعداد«، طی گزارشی با طرح اين پرسش که ١٣٩١ ]ميزان[ مھر٢٩ساالری،  روزنامه مردم 

 درصد از ۵«بق آمار به تازگی اعالم کرد که ط ئیس پژوھشکده علوم و صنايع غذائيبا اشاره به اين که ر» داريم؟

در   ھزار نفر٧۵٠ ميليون و ٣با اين حساب می توان گفت که بيش از «نوشته » برند می  جمعيت ايران از گرسنگی رنج

ن يمثال بر اساس محاسبات ا... «: اين روزنامه در ادامه گزاش خود، می افزايد ».کشور از گرسنگی رنج می برند

ه ھفت تومان، در مالزی يلو پرتقال در ترکيک کي ھمان   تومان باشد،١٢ران يالو پرتقال در يک کيمت يجدول اگر ق

م تومان يک و نيران يب اگر ھر دانه تخم مرغ در اين ترتيبه ھم. ک تومان استيبا پنج تومان و در کانادا کم تر از يتقر

  »... استک لایريتر از لی کم ي و در کانادا خ، در مالزی دو لایره شش لایري ھمان تخم مرغ در ترک باشد،

 دالررا برای کشورھای در حال رشد، درآمدی يک » خط فقر«سازمان ملل متحد، بدون در نظر گرفتن اختالف مکانی، 

مثال . البته کشورھای پيشرفته صنعتی، در اين زمينه معيارھای خود را دارند.  کرده استتعييندر روز برای يک نفر 

  . نموده استتعيين برای يک نفر در روز دالر ۶.١٢، خط فقر را در اين کشور ٢٠٠٢ در سال امريکا ۀاياالت متحد

يک ميليارد و صد ميليون انسان روی زمين به آب . يک مشکل ديگر بشر، مشکل آب در برخی نقاط جھان است

و مصرف می  تنھا يک کيلوگرم گوشت گاۀ ھزار ليتر آب برای تھي١٣آشاميدنی سالم دسترسی ندارند، تا زمانی که 

  . شود
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 آب در ]؟؟[ ليتر١٥٠٠٠ آب مصرف می کند در حالی که يک گوشت خوار، ]؟؟[ليتر ١١٠٠يک گياه خوار، در روز 

 .روز مصرف می کند

درياھا و اقيانوس ھای ما، دويست و پنجاه برابر چرخه طبيعی باز توليدی شان، مورد صيد و ماھی گيری قرار می 

 به عبارت ديگر، . ماھی ھا به ويژه کوسه ماھی، تقريبا تا مرحله انقراض صيد شده اندگيرند و بسياری از گونه ھای

 . اگر شما گوشت يا ماھی می خوريد، يکی از عمده کسانی ھستيد که در آلودگی و گرمايش زمين شرکت داريد

گھداری می شوند و به  ميليارد حيوان برای تغذيه انسان ھا توليد می شوند، در بدترين شرايط ممکن ن٦٠ھر ساله 

چه ميزان ھزينه ھای جبران ناپذير به انسان و محيط زيست وارد می . ه ترين شيوه ممکن کشتار می گردندالمانظ

  !شود؟

صنعت گوشت يکی از توليدکنندگان بزرگ متان و اکسيد .  تن گاز گل خانه ای در سال توليد می کند٤ ئیھر گاو به تنھا

 . برابر از دی اکسيد کربن قوی تر و خطرناک تر ھستند٣٠٠تا  ٢٣ل خانه ای اين دو گاز گ. نيتروس است

، افزايش گرمای ئی مانند تخريب جنگل ھای استوائیپرورش دام ھای با برنامه ھا و معيارھای سرمايه داری، پيامدھا

 .ن را در بر دارد و گرسنگی در جھائیآب، کمبود آب، سوء استفاده از منابع انرژی، بيابان زا جھان، آلودگی 

 آن بسيار بيش تر از انقراض گونه ھا و افزايش سطح آب ۀای با ھمين روند افزايش يابند، نتيج اگر گاز ھای گل خانه 

 و اتمی، زباله ھای آن ھا و غيره نيز در کيميائیاما کارخانه ھا و غيره آزمايش سالح ھای مخرب . دريا ھا خواھد بود

 . دارندئیسزاثير بأتتوليد گازھای گل خانه ای 

دامداری  در کشورھای غربی، اکثر حيوانات در .  کشته می شودامريکا ھزار گاو در ١٠٠بر اساس آمارھا، روزانه 

حيوانات در مکان ھا باريک و . ھای صنعتی پرورش داده می شوند تا با حداقل ھزينه، حيوانات بيش تری توليد شوند

گوشت ھای خوبی  با آن ھا مثل ماشين رفتار می کنند تا به .  داده می شودتغييرن تنگ به ھم فشرده می شوند و شکل شا

  .يک کشتارگاه، شما را برای ھميشه گياه خوار خواھد کرد می گويند که شايد بازديد از . تبديل شوند

ال کنيم و ؤده را سبه اين ترتيب، ما بزرگ شده ايم بدون اين که از والدين خود علت گرفتن حيات و زندگی موجودات زن

اما اگر واقعا کودکان از ھمان دوارن کوچکی متوجه شوند که در . به اين علت نيز گوشت خواری را ياد گرفته ايم

   زنند؟افتد آيا لب به گوشت نمیدامداری صنعتی چه اتفاقی می 

ت مند سرمايه داری نيز  ظالم برای موجودات ضعيف تر است، حکومت ھای قدرۀتا زمانی که انسان يک نابود کنند

 ۀکشورھای ضعيف را در زير تھديد و سلطه و يا اشغال خود نگاه داشته و مردم آن کشور از کشتار خواھند کرد و جامع

  .بشری، امنيت و سالمت و صلح واقعی را تجربه نخواھد کرد

تا بايد باعث شود ھر کدام از ما  برتری انسان نسبت به حيوانات ديگر معنويت اوست، معنويتی که قاعدۀدر حقيقت، نقط

از ايجاد درد و رنج برای انسان ھا و موجودات ديگر به شدت پرھيز کنيم، معنويتی که بايد ما را به موجوداتی نوع 

 یھرگونه خشونت و خونريزی و کشتاردوست و آبادکننده تبديل کند نه به موجوداتی مخرب، معنويتی که بايد ما را از 

 باز دارد، معنويتی که بايد باعث شود ما نسبت به سرنوشت انسان ھا و تمام موجودات ز خود نباشدکه از سر دفاع ا

 ۀاشرف ھم« توانيم ادعا کنيم که اگر اين معنويت در ما وجود ندارد چگونه می. يت کنيممسؤولديگر احساس 

  !ھستيم؟» موجودات

دھند چرا که دندان ندارد و دستگاه گوارشی آن نيز امکان در واقع نوزادی که به دنيا می آيد ھرگز به او گوشت نمی 

و به مرور که ھر چه بچه بزرگ می شود . نوزاد با شير طبيعی مادر تغديه می کند و رشد می کند. ھضم آن را ندارد

يعنی می توان به کودکی که به . توسط خانواده و سنت ھای حاکم و جاری در جامعه، شخصيت آتی اش شکل می گيرد

نيا آمده است به طور طبيعی گوشت نداد و گياه خواری، يعنی طبيعی ترين و انسانی ترين زندگی را بر او آموخت که د
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به خاطر سير کردن شکم خود، موجودات ديگر را شکار نکند؛ به خاطر منافع خود به درگيری و جنگ و پرخاشگری 

  ...کشيده نشود؛ تفاوتی بين برادر و خواھر نداند و

. کنيم، منظور به ھيچ عنوان درس دادن حقوقی مساوی طلبانه به حيوانات نيستز حقوق حيوانات صحبت می وقتی ا

حيوانات .  ھاستتر از انسانچرا که ساختار فکری و اجتماعی حيوانات بسيار ساده . چرا که چنين امری ممکن نيست

 ھا به طبيعت، آزادی، خورشيد، فضای کافی و مناسب، آن. مانند انسان به آموزش و تحصيل و به تکنولوژی نياز ندارند

ما انسان ھا در قبال حيوانات، تنھا يک وظيفه مھم و . نوعان خود نياز دارندغذای طبيعی و ھمراھی و ھمبستگی با ھم 

ن ھر  ای که به ويژه سيستم سرمايه داری، برای پول درآوردمسأله! حقوق طبيعی حيوانات پايمال نکنيم: اساسی داريم

  .ثانيه آن را زير پا می گذارد

منطق اين سيستم .  مصايب و فجايع انسانی و فقر و گرسنگی استۀ، سيستم سرمايه داری جھانی، عامل اصلی ھمنھايتاً 

 معدودی سرمايه دار متمرکز گردد و اکثريت مردم جھان ۀاين است که بخش عظيم ثروت ھای جھان در دست عد

در صورت اعتراض توليدکنندگان و محرومان جوامع به . ر، گرسنگی و استثمار شديد بدھندموظفند تن به بی کاری، فق

عملکردھای غيرانسانی کارفرمايان و سرمايه داران، دولت ھای سرمايه داری با پليس و ارتش و سازمان ھای امنيتی 

  .شان به جان معترضين می افتند

 رسد که قسمت عمده آن را به طور اساسی   چھار ميليون سال می ھای انجام شده قدمت انسان به بيش از طبق بررسی

 است   است و فقط حدود پنجاه ھزار سال است که با کشف آتش پخته خواری به تغذيه انسان راه پيدا کرده گياه خوار بوده

ا اھلی کردن و بيش از ھفت ھزار سال نيست که انسان با يادگيری کشاورزی و ساکن شدن در کنار کشتزارھای خود، ب

  .حيوانات به پرورش آنان جھت استفاده از گوشت و شيرشان پرداخت

  !حيوان نيز به اندازه ما انسان ھا، حق زيستن دارد. ستا ترين حقوق ھر موجود زنده ای ئیحق زيستن يکی از ابتدا

  ٢٠١٣ بروری بيست و چھارم ف-  ١٣٩١ ]حوت[يک شنبه ششم اسفند

 

  :يادداشت

نموده اند، خواری را از تمدن يونان و فيثاغورث آغاز تکار گرامی ما، قدمت تاريخی امتناع از گوشاز آن جائی که ھم

ی ديگری که زودتر از فيثاغورث و مدنيت يونان به چنان استنتاجی دست يافته بودند، ضايع جھت آن که حق انسانھا

سرزمين ھندوستان در حدود قرن شش قبل از که در " جينيزيم"انندۀ عزيز را به ديانت نگرديده باشد، توجه شما خو

تا امروز حدود يک درصد نفوس ھندوستان را می سازند، جلب پيروان  آن به وجوده آمده و  "ماھاويرا "ميالد به وسيلۀ

  .می نمائيم
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