فصل ۱۶

چرا وگن شویم؟
یاهای باعث شداهاند حیوانات در شرایطی زندگی کنند که بیشتر مردم حتی تصصصورش را
شاهای مدرن دامدار ا
رو ا
یکنیم ،در صصصنعت دامصصپروری
یاهایی که در این فصل برای شما تعریف م ا
یکنند .سوءاستفاداهاها و بدرفتار ا
اهم نم ا
یشوند .در این فصل مشصصااهداتی را
استثناء نیستند .خیلی از آنها رفتار قانونی و استاندارد با حیوانات محسوب م ا
یاها به
اهم آورداهایم که از تحقیقات بازرسان مخفی گرفته شده است ،این مشااهدات باعث شد که چشم امریکای ا

یاهصصا ،یعنصصی جصصایی کصصه گوشصصت
روی واقعیاتی تکان داهنده درباره اعمال قانونی یا غیرقانونی رایصصج در دامپرور ا
یداهند ،باز شود.
مصرفی را پرورش م ا
به اعتقاد ما اگر شما اهم از این واقعیات باخبر شوید ،ضرورت وگن شصصدن را بیشصصتر از پیصصش احسصصاس
خوااهید کرد.

بعضی از اطلعات مندرج در این کتاب از مواد منتشر شده توسط خود صصصنعت دامصصپروری تصصأمین شصصداهاند ،و
بعضی دیگر حاصل بازرسی مخفی فعالن موسسات غیرانتفاعی است .برای یافتن اطلعات بیشصصتر و تماشصصای

تاها مراجعه کنید:
یتوانید به این وبسای ا
یاها تهیه شداهاند ،م ا
فیلاماهایی که در طی این بازرس ا
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یاهصصا بصصه وبسصصایت
یاهای انجصصام شصصده در دامپرور ا
یتوانید برای دیدن فیلاماهای تهیاهشصصده از بازرس ص ا
نطور م ا
اهمی ا
 Vegan Outreachبه آدرس

www.veganoutreach/video.org

مراجعه کنید.

زندگی در یک دامداری امروزی
ساهای تهیاهشده توسط صنعت دامداری ،تصاویری از جایگااهاهصصای تمیصصز و حیوانصصاتی کصصه از آنهصصا
فیلاماها و عک ا

یاهای انجاامشده توسط
یکنند .اما در بازرس ا
باهخوبی مراقبت شده و در سلمت کامل اهستند ،به مخاطبان عرضه م ا

یاها را
یشود و تصویر واقعی زندگی در دامصصدار ا
فعالن حمایت از حیوانات گوشه دیگری از این داستان برمل م ا
یبرنصصد،
یشان ریخته و حیواناتی که از زخاماها و جراحات رنصصج م ا
به شکل محل زندگی آلوده ،پرندگانی که پراها ا

یبینیم .اهرچند دشوار بتوان فهمید یک دامداری عادی بصصه چصصه شصصکل اسصصت ،اهصصر روز اطلعصصات جدیصصدی از
م ا

یرسد که اهمگی ناخوشایند اهستند .اهمچنین پیوسته خبراهصصایی در مصصورد
تمان م ا
گرواهاهای فعال حیوانات به دس ا
یکنیم ،با این وجود سخنگویان صنعت دامداری اصصصرار دارنصصد کصصه ایصصن
بدرفتاری و ستم به حیوانات دریافت م ا
اتفاقات نادر و غیرمتعارف بوداهاند.

یجهصصت حیوانصصات را زجصصر
خخاناهاها عمد ًا و ب ا
یاها یا سل ا
مردم دوست ندارند بشنوند که کارکنان دامدار ا

یداهند .حقیقت اینست که وقتی کسی کارش »فراوری« اهزار حیوان در روز برای تهیه غذا باشد ،دیگر نسصصبت
م ا
یشود Peta .در سال  2008بازرسان مخفی خود را به شرکت Aviagen Turkeys
یتفاوت م ا
به »محصول« ب ا

شداهنده بوقلمون در سراسر دنیاست ،فرستاد .در فیلاماهایی که این
تاهای پرور ا
گترین شرک ا
 Incکه یکی از بزر ا

یزننصصد ،اشصصیائی مثصصل
یکنند ،به آنهصصا مشصصت م ا
یبینیم که کارگران بوقلمواناها را لگدکوب م ا
بازرسان تهیه کردند م ا

یکوبنصصد .باهعلوه بصصه
یکنند و سر آنها را به کف فلزی ساختمان م ا
تشان پرت م ا
سطل رنگ و انبردست را به سم ا
یدارند.1
یخورانند و سرشان را زیر آب نگه م ا
زور به آنها مدفوع م ا

سرپرست این شرکت تولیدی برای پاسخگویی به اهمین موارد احضار شد و او در جواب گفت که »اهر
یکشد«.
یشود و ناچار پرنداهای را م ا
از گااهی یکی از کارکنان ناراحت م ا
تاها بر روی بعضی اعماالشصصان سصصرپوش بگذارنصصد ،امصصا در مصصورد صصصحبت از
شاید مسئولن این شرک ا
شاهصصای
چگونه ابا و پرداهپوشی ندارند.در تمام رو ا
یپردازیم ،اهی ا
یشان که در این فصل به آن م ا
رواالاهای رایج کار ا

یشود تشخیص داد که اهدف از باهکار بسصصتن اهصصر سصصه ،بصصال
یاهای مختلف ،سه مولفه اصلی را م ا
رایج در دامدار ا
بردن ظرفیت تولید و پایین آوردن اهزیناهاهاست:
.1

یشوند .فشرده نگصصاه
یاهای بیشترین تعداد ممکن حیوانات در یک فضای محدود جای داده م ا
در دامدار ا
یتوانند حرکصصت
یشود ،و علوه بر این چون حیوانات نم ا
داشتن حیوانات باعث صرفاهجویی در زمین م ا
کنند ،در نتیجه به کمتر غذا می خورند ) برای کاستن از نیاز تغذیاهای حیوانات ،حتی از تغییر نور محیط

یشوند آنقدر کوچکند که آنهصصا
ساهایی که مراغاهای تخامگذار در آن نگهداری م ا
یشود( .قف ا
اهم استفاده م ا
یتوانند در محفظه اهای تنگ نگهصصداری
کاهای پرورشی عمدت ًا نم ا
یشان را باز کنند .خو ا
یتوانند باالاها ا
نم ا

شان یک دور بزنند.
یکند .به کصصرات و در
طاهای فشرده را انکار نم ا
صنعت دامپروری نگهداری از حیوانات در محی ا
یکنیصصم ،در حصصالی کصصه
نشریاهاهای این صنعت تصویراهایی از شرایط نگهداری این حیوانصصات مشصصااهده م ا

نویسندگان این مطالب اصرار دارند که این شرایط نگهداری ظالمانه نیست و علواهبر این ضروری اهصصم
یگویند که در این شرایط تنگ و پر ازدحام به بهداشت و سلمت حیوانصصات
اهست .دامداران به تأکید م ا
یشود وگرنه این شیوه غیراقتصادی خوااهد بود .اما حقیقت اینست کصصه حصصتی اگصصر چپانصصدن
رسیدگی م ا
طاهای تنگ ،باعث شود که بعضی از حیوانات از فرط ازدحام بمیرنصصد ،بصصاز از جهصصت
حیوانات در محی ا

اقتصادی باهصرفاهتر از اختصاص فضای حرکت به اهر حیوان است.
.2

شاهصصا حیوانصصات
تک ا
یشود با مصصداخله ژنصصتیکی ،تزریصصق اهورمصصون و اسصصتفاده از آف ا
یاها سعی م ا
در دامدار ا

قتری پرورش داده شود .سرعت رشد )یا تولید شصصیر و تخاممصصرغ( در ایصصن حیوانصصات بصصه
گتر و چا ا
بزر ا
یشود ،و اکثر حیوانات
یشود .اهمین امر باعث فشار آمدن به اندااماهای آنان م ا
شکل غیرطبیعی بال برده م ا

یاهای دچار جراحت ،التهاب یا ورم مفاصل اهستند .بدن گاواهای شیرده بعد از چند سال زایصصش
دامدار ا
یتوانند راه بروند ،و برای بردنا این گاواها
یشود که حتی نم ا
یتوان م ا
و شیرداهی مرتب ،چنان نحیف و ب ا

یکشند.
یزنند یا به زور روی زمین م ا
خخانه ،آنها را لگد م ا
به سل ا

.3

یشصصوند .گصصااهی ایصصن
یرحمصصاناهترین وجصصه معصصدوم م ا
حیواناتی که به کار تولید محصول نمی آیندد ،به ب ا
یمیرند .آنهایی اهم که به مقصصدار مصصورد انتظصصار محصصصول
ساهای خود م ا
حیوانات ضعیف یا مریض در قف ا

یشصصوند .در بعضصصی از
یشصصوند یصصا در اهمصصان دامصصداری کشصصته م ا
خخانه فرستاده م ا
یکنند ،به سل ا
تولید نم ا
یزنند تا بمیرند.
یبینیم که این حیوانات را آنقدر م ا
فیلاماهای تهیاهشده توسط بازرسان مخفی م ا

مگذار
مرگغاهای تخ گ
یشود .بعد از درآمدن از تخصصم ،جوجاهاهصصای نصصر جصصدا
زندگی مراغاهای تخامگذار در ماشین جوجه کشی شروع م ا

یشوند .در سال  2009بازرسان مخفی موسسه ترحم برای حیوانات ) (MFAبه صورت مخفصصی
شده ،و کشته م ا
گترین مرغداری دنیا است .آنهصصا فهمیدنصصد کصصه
نالمللی اهایلین واقع در اسپنسر ایووا رفتند که بزر ا
به شرکت بی ا

خگوشت
شیوه رایج برای معدوم کردن جوجاهاهای نر در این کارخانه اینست که آنها را به داخل یک ماشین چر ا

یاندازند ،و یک مته چرخشی بدن این پرنداهاهای کوچصصک را ،پیصصش از اینکصصه توسصصط وزناهاهصصای سصصنگین
مانند م ا

یاندازنصصد
یاهای دیگر جوجاهاهای نر را در سطل آشغاالاهای بزرگ م ا
یکند .در مرغدار ا
آسیاب له شوند ،پاراهپاره م ا

یکنند تا خفه شوند یا بمیرند.
و راهااشان م ا
ساهای شلوغی که قصصرار
یشود تا نتوانند در قف ا
حدود یک سوم تا نیمی از منقار جوجاهاهای ماده بریده م ا
است بقیه عمرشان را در آن بگذرانند ،یکدیگر را نوک بزنند .این درحالی است که منقار مرغ اها اعصاب حسی

شاها نشان داداهاند که درد ناشی از بریدن بخشی از منقار حدود پنج تصصا شصصش اهفتصصه پرنصصده را آزار
دارد ،و آزمای ا

یداهد.2
م ا
به صورت معمول ،چهار تا شش مرغ )و گااهی بیشتر( در قفسی که به انصصدازه یصصک مصصایکروفر معمصصولی
یشصصان را قیچصصی
یبصصرد و پراها ا
یشان را م ا
ینشینند که پوست پااها ا
یشوند .آنها روی سیاماهایی م ا
است ،نگهداری م ا

یشصصود کصصه حصصتی
یشصصان تنصصگ م ا
یشوند ،فضای این قفصصس آنقصصدر برا ا
یکند ،و زمانی که این جوجاهاها بزرگ م ا
م ا
یشان را باز کنند.
یتوانند باالاها ا
نم ا

یکنند ،دیگصصر مصصرگ و زنصصدگی چنصصد تاشصصان
یاها به این شکل زندگی م ا
وقتی که اهزاران مرغ در مرغدار ا
یافتند ،یا
یکند و آنها درون قفس گیر م ا
ااهمیتی ندارد .خیلی از اوقات پنجاهاهای این مراغاها اطراف سیاماها رشد م ا
یآبصصی و
یکننصصد ،و در نصصتیجه از ب ا
ناهای اتوماتیکی که قرار است آب و غذا را به آنها برساند درست کصصار نم ا
ماشی ا
ساها
یمیرند .خیلی دیگر اهم به دلیل گاز آمونیاک متصاعد شده از مدفوعات انباشته شده در پایین قف ا
یغذایی م ا
ب ا

یشصصود کصصه مجصصرای
یشوند .با دستکاری در ژنتیک و تغذیه مراغاها ،گااهی اندازه تخاممراغاها آنقدر بزرگ م ا
خفه م ا

نافتصصاده
یزنصصد .بصصه ایصصن عارضصصه لصصوله فصصالوپ پایی ا
تخامگذاری مراغاها در زمان تخم گذاشتن از بدانشان بیرون م ا
یشود.
یگویند ،که باعث خونریزی ،عفونت و سپس مرگ پرنده م ا
م ا
یشان کم شود،
یکنند ،تا زمانی که مقدار تخامگذار ا
مراغاها حدود یک تا دو سال در این شرایط زندگی م ا
یچسبند و در برابر بیرون آمصصدن
یشوند .مراغاهایی که به قفس م ا
در آن زمان از قفس بیرون آورده شده و کشته م ا
یکشند ،و به دلیل اینکه استخوااناهای آنها در اثر تخامگذاری مرتب و
یکنند را با زور از قفس بیرون م ا
مقاومت م ا

ی از آنهصصا در حیصصن ایصصن عملیصصات جابجصصایی دچصصار شکسصصتگی اسصصتخوان
کمبود کلسیم شکننده شده است ،خیل ا

یشوند.3
م ا

یشوند ،اما گااهی کیفیت گوشت آنها بصصه دلیصصل
خخانه فرستاده م ا
مراغاهای تخامگذار گااهی اوقات به سل ا

تخامگذاری مرتب آنقدر پایین است که قابل استفاده در صنعت گوشت نیست .مشااهده شده اسصصت کصصه در یصصک
یرود( را در یک دسصصتگاه
یاهای به کار م ا
مرغداری ،مراغاهای »مصرف شده«) iاین اصطلحی است که در مرغدار ا
یریختند.
سماند دور م ا
یانداختند و تکاهاهای آنها را به عنوان پ ا
مخصوص خرد کردن چوب م ا

فشده« است .تجمع  30درصدی یا بیشتر این گصصاز
یاکسید کربن یکی از عوامل مرگ مراغاهای »مصر ا
د ا

شاها نشان داداهاند که پرندگان در این حالت دچصصار درد و اضصصطراب
یشود و آزمای ا
باعث مرگ حتمی پرندگان م ا
یشوند.
ناشی از حس خفگی م ا
یشصصود ،سصصپس
یشوند ،فضله انباشته در این مکصصان روفتصصه م ا
یاها بیرون آورده م ا
وقتی مراغاها از مرغدار ا
یشود.
یگذارند و این چرخه از نو تکرار م ا
جوجاهاهای جدید را جای آنها م ا

ممرغ
یاهای تولید تخ گ
یاهای مخفی از مرغدار گ
بازرس گ
تاهای تولید کننصصده تخاممصصرغ در امریکاسصصت کصصه نیصصاز روزانصصه بسصصیاری از
گترین شرک ا
مایکل فودز یکی از بزر ا

یکند .در سال  ،2009بازرسی از موسسصصه مهصصرورزی بصصه
رستورااناهای زنجیراهای مثل دانکین دوناتز را تأمین م ا
جای کشتن ) (COKدر قالب یک کارگر به مرغداری این شرکت وارد شد و نموناهاهای فروانی از سواءرفتار بصصا
این حیوانات را ثبت کرد .از جمله:

spent

i

•

یتوانند آب و دانه بخورند.
یشوند و دیگر نم ا
مراغاها بعد از مدتی ایستادن روی سیم قفس ،فلج م ا

•

در قفس مراغاها ،لشه مراغاهای مرده که در حال گندیداناند ،یا حتی حالتی شبیه مومیایی پیصصدا کرداهانصصد،

به حال خود راها شداهاند .در حالی که در کنار آنها مراغاها زنده اهمچنان به حیات ،و البته تخم گذاشصصتن
یداهند.
برای مصرف انسااناها ادامه م ا
•

یکند.
یک کارگر مرغداری سر مرغی را از بدنش جدا م ا

•

یبرند.
مراغاها از زندگی در محل شلوغ ،پر ریختگی و زخاماهای مداوا نشده رنج م ا
دکتر ایان دانکن ،دارنده کرسی حقوق حیوانات در دانشکده دام و ماکیان دانشگاه گلف در کانصصادا بصصا دیصصدن
این فیلاماها گفت که از وضعیت لشه مراغاها مشخص است که بیصصش از یصصک اهفتصصه در قفصصس مانصصده انصصد ،و

ممکن است به دلیل عدم دسترسی به آب و غذا ،با زجر و عذاب مرده باشد.4

در دو سال بعد از آن اهم  MFAوضعیت مشابهی را در دو مرغداری بزرگ دیگر Quality Egg ،در

نیوانگلند ترنر ،مین ،5و  Norco Ranchدر یفِمیفِنفی کالیفرنیا 6ثبت کرد .مشااهده بعضی از این موارد در یک

یتواننصصد در آن
ساهای سیمی که نم ا
یآید )مواردی مثل زندانی کردن مراغاها در قف ا
مرغداری عادی به شمار م ا
تاهای روزانه یک مرغ معمولی
یترین رفتاراهایی که جزو عاد ا
یشان را باز کنند یا حتی عاد ا
راه بروند ،باالاها ا

است را انجام بداهند( ،اما در موارد دیگر حتی مراغاهایی با بدن خصصونی و زخاماهصصایی کصصه بصصاز مانصصده بودنصصد،

یانداختند
یکردند یا داخل سطل آشغال م ا
کارگرانی که با لگد مراغاهای زنده را به روی تل فضله اها شوت م ا
اهم مشااهده شد .در اهر دو مکان مشااهده شد که کارگران برای کشصصتن مراغاهصصا آنهصصا را آنقصصدر در اهصصوا تصصاب

یداهند تا گردانشان بشکند.
م ا

ماکیان اهای پرورش دادگهشده برای مصارف گوشتی
تاها بوقلمواناها اهم درست مثل مراغاهایی که برای تخاممرغ پصصرورش داده
منقار مراغاهای گوشتی و بعضی وق ا
یچیننصصد )و
کاهصصا را اهصصم م ا
یشود .7حتی گااهی کشاورزان لبصصه منقصصار ارد ا
یشوند ،در زمان جوجگی چیده م ا
م ا

یکننصصد( .8معمصصو ًل انگشصصت بوقلمواناهصصا را بصصدون اسصصتفاده از داروی
گااهی برای این کار از قیچی اسصصتفاده م ا
یبرنصصد .9در بازرسصصی  PETAاز انبصصار شصصرکت
شاهصصای دیگصصر پصصا م ا
یحسی یا جلوگیری از آسصصیب بصصه بخ ا
ب ا

کشان با سیامچین بریده شده بود ،و پرنداهاهایی بودند
 Aviagen Turkeysمراغاهایی را مشااهده شد که نو ا
که به دلیل خستگی مفرط یا ایست قلبی مرده بودند.10
گتصصر و
یکنند کصصه بصه صصصورت ژنتیصصک بزر ا
یاها آن مراغاهایی را برای پرورش انتخاب م ا
معموا ًلدر دامدار ا
یتواننصصد راه برونصصد.
قترند ،و با افراط در این کار این مراغاها آنقدر بزرگ شداهاند کصصه فلصصج شصصداهاند و نم ا
چا ا

بازرسی که در سال  2003از طرف  COKبه یک مرغداری رفته بود ،مراغاهایی را دید کصصه بصصه دلیصصل افلیصصج
شدن پا قادر به راه رفتن نبودند ،و اهمچنین مراغاهایی را مشااهده کرد که در ظصصرف غصذای خصود گیصر کصرده

صاها در اندام حیوانات انجام گرفته بود ،دیده شد پرنصصداهاهای فلصصج
بودند .در یک تحقیق که در مورد این نق ا
یحسی آغشته شده ،تمایل دارند؛ از این مشااهده
بیشتر از پرنداهاهای سالم به خوردن غذااهایی که با داروی ب ا

یکشصند .اهمچنیصن در بازرسصی  COKمعلصصوم شصصد کصه مقصدار
یتوان نتیجه گرفت که این پرنصصداهاها درد م ا
م ا
یتواند باعث آسیب رساندن به چشم و ریه مراغاها شود.11
یاها م ا
آمونیاک در اهوای مرغدار ا

پاته جگر پرچرب

i

یشود ،جصصزو غصصذااهای مرسصصوم
یدار شده اردک یا غاز درست م ا
پاته جگر پرچرب )فواگرا(  ،که از جگر چرب ا
یرحمی است که در صنعت
یاها نیست ،اما نمونه خوبی برای نشان دادن حداعلی ب ا
در رژیم غذایی امریکای ا

کاها و غازاها را به زور و بصصا
یشود .برای تولید جگر چرب ،ارد ا
یداهد و قانونی اهم محسوب م ا
گوشت رخ م ا

یکنند.
یشود ،تغذیه م ا
ی آنها قرار داده م ا
لولاهای که در گلو ا

در سال  2008یک بازرس از  COKتوانست فیلمصصی از شصرایط موجصود در محصصل تهیصه جگصصر چصصرب

یبینیم که لولاهاهای سصصی سصصانتیمتری را در
 Hudson Valleyدر فرندیل نیویورک تهیه کند .در این فیلم م ا
یریزند.12
یبرند و از طریق آن غذا را به زور در معده آنها م ا
کاها فرو م ا
گلوی ارد ا

کاها
خو گ
یتوانند در آن بچرخنصصد .13آنهصصا
یگذرانند که از فرط کمی جا نم ا
کاهای عمر خود را در محفظه اهایی م ا
بیشتر خو ا
کاهصصای
یکننصصد .ایصصن خو ا
فاهای سیمانی و در میان ادرار و مدفوع خود زندگی م ا
عمدت ًا روی نرداهاهای فلزی یا ک ا

iPÂTÉ DE FOIE GRAS

یداهند ،و در اهر سال
رفتاراهایی مثل کوبیدن متناوب سرشان به دیواره قفس یا گاز گرفتن میلاهاهای فلزی بروز م ا
یشوند.14
حدود  20درصد آنها پیش از موعد و به دلیل فلج شدن کشته م ا
یشوند از محیصصط نسصصبت ًا بصصازتری بصصرای زنصصدگی
کاهای غیرپرورشی که برای گوشت پرورش داده م ا
خو ا
یتوانند دور خودشان بچرخند .اما شرایط زنصدگی آنهصا اهصم سصخت و ظالمصانه اسصت و
برخوردارند و حداقل م ا

کاهصصای
یکنند آغشته به گاز آمونیاک است .به اهمیصصن دلیصصل یکصصی از دلیصصل عمصصده مصصرگ خو ا
اهوایی که تنفس م ا

یداهند .15در پرورش آنها اهصصم درسصصت مثصصل پصصرورش مصصرغ ،بصصر
یاهای دستگاه تنفسی تشکیل م ا
گوشتی را بیمار ا
یآورد،
یشود ،تا حدی که بدن بسیاری از آنها طاقت ایصصن وزن اضصصافی را نم ا
گتر تأکید م ا
قتر و بزر ا
گوناهاهای چا ا

یشوند.
و در نهایت فلج م ا
در بین ساالاهای  2007تا  PETA 2009و  MFAبه طور مخفیانه به سه دامداری مخصوص پرورش
خوک سر زدند و نموناهاهای فراوانی را یافتند که مصداق بدرفتاری با حیوانات بود .کارگران از پوزه ،گصصوش یصصا

یکردنصصد و بعصصد بصصا چکصصش بصصادی
یشصصان خصصارج م ا
یگرفتند و آنهصصا را از محصصل نگهدار ا
کاهای زخمی م ا
پای خو ا
یکردند.
یحسی اخته م ا
یبریدند و آنها را بدون استفاده از داروی ب ا
کاها را م ا
یکشتند؛ یا دم توله خو ا
مخصوص م ا
یگویصصد گصصااهی بصصا
یبینیصصم کصصه مسصصئول دامصصداری م ا
در فیلمی که از یکی از این مراکز تهیه شده اسصصت م ا
یشصصود
حاهای خشصصن دیگصصری کصصه در ایصصن مراکصصز رواج دارد م ا
کاها را کتک زده است .از تفری ا
خشونت تمام خو ا
کاها توسصصط کصصارگران ،ضصصربه زدن بصصه چشصاماهای آنهصصا ،فصصرو کصصردن چصصوب در واژن
یتوان به کتک زدن خو ا
م ا
کاهای جوانی که با گاز کشته
کاهای ماده و رنگ کردن پوزه ماده خوک شیرده با اسپری رنگ اشاره کرد .خو ا
خو ا

کاها را بصصه
یشود که کارگراها توله خو ا
یشوند ،گااهی در زمان باز شدن محفظه گاز اهنوز زنداهاند .گااهی دیده م ا
م ا
یشصصوند،
کاهایی که دچار کیست ،جراحت یا پصصایین افتصصادگی لصصوله فصصالوپ م ا
یکنند و اهیچگونه خو ا
اهوا پرتاب م ا

درمان نمی شوند.18 17 16

گاواهای شیرده
یشوند ،و به ناچار روی بسصصتری از گصصل و مصصدفوع و گلصصه
بیشتر گاواهای شیرده در کنار آخوراهای بزرگ بسته م ا
یشصصوند و بلفاصصصله بعصصد از تولصصد
پشاهاها زندگی می کنند .برای بال بردن مقدار شیر ،این گاواها مرتب حصصامله م ا
یکنند ،که این کار باعث ناراحتی شدید گاو مادر و گوساله تازه به دنیا آمداهاش
یشان را از آنها جدا م ا
گوسالاهاها ا

یشود.
م ا

بنا بر آمار  ،USDAمتوسط تولید سالنه شیر گاو از دو نُتن در  1940به ده تن در حال حاضصصر رسصصیده
یشود که در زمان برده شصصدن بصصه
است . 19بدن گاواهای شیرده به خاطر تولید این حجم زیاد شیر چنان فرسوداه م ا
یخورند( ،بسیاری از این گاواها
یشود و فقط به درد کشتاهشدن م ا
خخانه )یعنی وقتی که تولید شیر آنها کم م ا
سل ا

یکننصصد تصصا
یشوند و قادر نیستند راه بروند .پس کارگران آنها را به صورت توداهای در گوشصصه ای راهصصا م ا
»تلف« م ا

خودشان بمیرند.

در سپتامبر  PETA 2009فیلمی را منتشر کرد که از تأسیسات تولید لبنیات پنسصصلوانیا کصصه مصصواد اولیصصه

یکند ،تهیه شده بود .این فیلم که در طی چند ماه گرفته شده بود ،شرایط زیسصصت
شرکت  O`Lakesرا فرااهم م ا
لاهصصایی کصصه چنصصدین سصصانتیمتر پهصصن در آنهصصا جمصصع شصصده بصصود و بصصاعث بصصروز
یاها ،و آغ ا
آلوده گاواها در دامدار ا
یداد .بعضی از این گاواها آنقدر بیمار بودند که از حصصال رفتصصه
یاهایی در پا و سم گاواها شده بود را نشان م ا
بیمار ا

یتوانسصصتند روی پصصای خصصود بایسصصتند.
بودند .اهمچنین در فیلم گاواهایی را دیدیم که از فرط بیماری و ضعف نم ا
تالریصصه ،التهصصاب قصصرنیاهای
یاهایی مثصصل ذا ا
گوسالاهاهایی که از این دامداری نجات پیدا کرده بودند اهمگی به بیمار ا

لاهایی مثل کرم حلقاهای مبتل بودند .بعضی از گاواها در این محصصل از مشصصکلت تنفسصصی
ملتحماهای عفونی و انگ ا

تشصصان را پوشصصانده
یشد ،تمام صور ا
خاهای بینی شان ترشح م ا
یبردند و در بعضی دیگر چرکی که از سورا ا
رنج م ا

یکنند ،به این ترتیب که انتهصصای دم
تتر کردن کار شیردوشی دام گاواها را قطع م ا
بود . 20در این مکااناها برای راح ا

یشود بافت و پوست انتهای دم به آاهسصصتگی بمیصصرد و خصصودش
یبندند که باعث م ا
را با نواری لستیکی محکم م ا
یشود حیوان نتواند حشرات را از روی پوست خود بتاراند .حتی در یک مورد دیصصده
بیفتد .اما این عمل باعث م ا

شد که کارگران برای قطع پستان مجروح و مبتل به قانقاریای یک گصاو ،از روش نصوار لسصتیکی اسصتفاده کصرده
بودند .این گاو یازده روز تمام زجر کشید و حالش روز به روز بدتر شد تا آنکه مرد.

یاهای شصصرکت
در یک فیلم دیگر که در سال  ،2009به شکل مخفی و توسط بازرس  MFAاز دامصصدار ا
یشصصان بصصه
گترین دامداری ایالت نیویورک تهیه شد ،گاواهایی را می بینیم که غدد شیرداه ا
 ، Willet Dairyبزر ا
یبینیم که گاواهصصا
تانگیزی بزرگ شده بود .در این فیلم اهمچنین م ا
خاطر تولید مفرط شیر ،به نحو عجیبی و حیر ا
لاهای آمصصاس کصرده دچارنصصد.
یشده و مفصص ا
ن افتاده ،زخاماهای عفون ا
به عوارضی مثل زخاماهای باز ،رحاماهای پایی ا
یتوانستند روی پای خود بایسصصتند ،و در اطصصراف لشصصه گاواهصصا و
بعضی از این گاواها آنقدر ضعیف بودند که نم ا

یخورد.21
گوسالاهاهای مرده به چشم م ا

گوسالگهاهای شیری

i

یشوند .بعضصصی از آنهصصا بصصه منظصصور پصصرورش
گوسالاهاهای شیری معمو ًل بلفاصله بعد از تولد از مادر خود جدا م ا

یتوانند حرکت کنند.
یبندند ،به نحوی که نم ا
یشوند . 22آنها را در آغل با افسار م ا
گوسالاهاهای شیر-پروار iiبزرگ م ا
تشان نرم و کمرنگ شصصود .ایصصن
یشود که گوش ا
عدم حرکت و نیز تغذیه مایع و فاقد آاهن این گوسالاهاها باعث م ا

یکنند.
خخانه حدود شانزده تا اهجده اهفته به اهمین روش زندگی م ا
گوسالاهاها پیش از فرستاده شدن به سل ا

یشصصوند .23ایصصن
خیلی از گوسالاهاها اهم در چند روزگی برای تولید »گوشصصت گوسصصاله شصصیری«iiiکشصصته م ا

یشصصوند .در یصصک
خخانه فرسصصتاده م ا
گوسالاهاهای تازه به دنیا آمده اهنوز قادر به راه رفتن اهم نیسصصتند کصصه بصصه سصصل ا
خخانه گوسصصالاهاهای شصصیری در ورمصصونت تهیصصه شصصد،
گزارش مخفیانه که در سال 2009توسصصط  HSUSاز سصصل ا
یکنیم که کارگران با لگد و استفاده از باتون الکصصتریکی ،گوسصصالاهاهای تصصازه بصصه دنیصصا آمصصده را وادار بصصه
مشااهده م ا

یپاشند تصصا اثصصر بصصاتون الکصصتریکی
یکنند ،و حتی گااهی به صورت گوسالاهاها آب م ا
خخانه م ا
رااهرفتن به سمت سل ا

یبینیم که کارگران گوسصصالاهاها را ،زنداهزنصصده و در حضصصور بصصازرس
شاهایی از فیلم م ا
کتر شود .حتی در بخ ا
دردنا ا

یشود که آنها وقصصتی بصصه
یاهوش کردن ناقص گوسالاهاها سبب م ا
یکنند . 24در موارد زیادی اهم ب ا
 USDAپوست م ا
یشوند ،اهنوز اهوشیار باشند.
یبرد رانده م ا
یشان را م ا
صورت آویزان از پا به سمت تیغاهای که گلو ا

گاو پرواری
یچرند به مصصا
صنعت تولید گوشت گاو معمو ًل تصویراهایی زیبا از گاواهای پرواری که با آرامش در سبزاهزاراها م ا
یداهد .شاید این گاواها برای حرکت کردن آزاد باشند ،اما زندگی آنها اهم خالی از درد و رنج نیست .بدن
نشان م ا

یشوند .بعد از چند مصصاه زنصصدگی در
یحسی اخته م ا
یشود و بدون استفاده از داروی ب ا
آنها با داغ ،نشانه گذاری م ا
یخورانند تا زودتصصر پصصروار
یبندند ،و داناهاهای نشاستاهای به آنها م ا
مرتع ،این گاواها را در برابر آخوراهای بزرگی م ا

شوند .در مرتع  Harrisکه در کوئلینگای کالیفرنیا واقع اسصصت ،بیشصصتر از  100000رأس گصصاوپرواری نگهصصداری
یکنند و بوی تعفن فضصصای زنصصدگی آنهصصا را از
یشود .این گاواها بر بستری از خاک آلوده با فضولت زندگی م ا
م ا

دوردست اها به مشام می رسد.

iVeel calves
iiMilk-fed veal
iiiBob veal

یکننصصد اهصصم
یشوند زندگی حیوانات وحشی ،خصوص ًا آنهایی که از گوشت گاو تغذیه م ا
عاها باعث م ا
مرت ا
به خطر بیفتد .تنها در سال  ،2008ص  89300عصصدد کصصایوت iiiتوسصصط سصصازمان حفصصاظت از حیوانصصات و بهداشصصت

شاهصصای بصصومی
 ،USDAبه منظور حفاظت از گلاهاهای گاو کشته شدند .معمو ًل حیوانات دیگری اهم ،مثل گاومی ا
یاها یا ماموران دولتی
پارک ملی یلواستون ،به منظور جلوگیری از انتقال بیماری به گلاهاهای گاو به دست شکارچ ا

یشوند.
کشته م ا

نقل و انتقال حیوانات
خخاناهاها در نقاط دورافتاده قرار دارند ،و به اهمین علت باید حیوااناها را با کامیون به آنجا منتقل کنند.
بیشتر سل ا
یکنند .حیوانات در طی
معمول ً از چند ساعت مانده به جابجایی ،از دادن آب و غذا به این حیوانات خودداری م ا

جابجایی در معرض گرما یا سرمای شدید ،و خطر کشتاهشدن بر اثر تصادف قرار دارند .دست کصصم یصصک راننصصده
یکند .خیلصصی
کامیون اعتراف کرده است که گااهی این حیوانات را تا شش ساعت بدون آب در قسمت بار راها م ا
یرسصصند ،آنقصصدر ضصصعیف شصصداهاند کصصه
خخانه م ا
یمیرند ،یا زمانی که بصصه سصصل ا
از این حیوانات در حین جابجایی م ا

یتوانند سرپا بایستند.
نم ا
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یشود .آنها را باراهصصا بصصا بصصاتون اهصصای
یتوانند راه بروند ،به طرز وحشتناکی بدرفتاری م ا
با حیواناتی که نم ا
یکنند و به
جبیل بلند م ا
یکشند .حیوانات نیماهجان را اهم با ک ا
یداهند ،یا با زنجیر روی زمین م ا
الکتریکی شوک م ا

یکنند تا به آاهستگی و تحمل درد و رنج بمیرند.
صورت کپاهای در یک گوشه راها م ا

خخانه
سل گ
یکند کصصه حیصصوان بایصصد پیصصش از کشصصته
جز در مورد ذبح به روش یهودی و اسلمی ،در بقیه موارد قانون حکم م ا
یگیصصرد .بصصر اسصصاس
یاهوش شود .این کار معمو ًل توسط ضصصربه یصصک چکصصش بصصادی مخصصصوص انجصصام م ا
شدن ب ا

یشود .بنا بر قوانین موسسصصه گوشصصت امریکصصا،ii
کاها دچار خطا م ا
تحقیقات ،درصدی کوچک اما ثابت از این شلی ا
خخاناهاها 95 ،تصصا
کاها ،ایرادی ندارد .26بر اساس یک تحقیق ،در  25درصد از سل ا
بروز  5درصد خطا در کل شلی ا
 Coyote iiiیا شغال آمریکایی .از خانواده گرگ سانان بومی قاره آمریکا
iiAmerican Meat Institue

یکند .درصصصد حیوانصصاتی
یاهوش م ا
یشود ،در اهمان بار اول حیوان را ب ا
کاهایی که به حیوانات م ا
 99درصد از شلی ا
یداهند که »فقط«
یشوند در کل کم است ،اما تعداد آنها کم نیست .درصداها نشان م ا
یاهوش نم ا
که با شلیک اول ب ا

یشوند ،اما معنای آن اینست که در سال حدود  345000تا  1.7میلیصصون
یاهوش نم ا
ل ب ا
 1تا  5درصد از دااماها کام  ً
یگیرند ،یا حصصتی در طصصی تمصصام مراحصصل ذبصصح اهوشصصیار
یاهوشی قرار م ا
گاو ،بیش از یک بار مورد اصابت گلوله ب ا

اهستند.27

خخانه گفته است» :متأسفانه شلیک درست و جلصصوگیری از شصصکاف برداشصصتن
تمپل گرندین ،مشاور سل ا

جمجمه ]که برای جلوگیری از انتشار بیماری جنون گاوی از طریق نفوذ بافت مغز به گوشت ضصصروری اسصصت[
لاهای جداگاناهای دارند .برای جلوگیری از صدمه به جمجمه ،شلیک باید به دقصصت و
اهر یک لوازم و دستورالعم ا

یاهوشی فوری صورت بگیرد ،و شلیک اگر فقط کمصصی زاویصصه
ل مشخص شده صورت بگیرد تا ب ا
در نقطاهای کام  ً
یاهوش نکند«.28
دار باشد ممکن است حیوان را در جا ب ا
یرحمانه« iکه در سال  2001در واشنگتن پست
در مقالاهای با عنوان »گوشت مدرن :برداشت به شیواهای ب ا
یاهوش کردن حیوانات به روشنی آشکار شد:
ت ناکارآمدی شیواهاهای ب ا
منتشر شد ،واقعی ا
یکشصصد تصصا
یکند ،فقط بیست و پنج دقیقصصه طصصول م ا
خخاناهاهای امروزی ،مثل جایی که رامون مونرو کار م ا
»در سل ا
یکند ،یعنی بایصصد پااهصصای عقصصبی
یک گاو زنده به استیک تبدیل شود .او بیست سال است که به عنوان پانُبر iiکار م ا

یرسصصد .حیوانصصاتی کصصه زیصصر دسصصت مصصونرو
لشاهاهای حیوانات را ببرد ،که مقدار آن در اهر ساعت به  309لشه م ا
یزننصصد
یگوید که »آنها پلک م ا
اهستند ،باید پیش از آن کشته شده باشند ،در حالی که اغلب چنین نیست .مونرو م ا
یکنند«.
یشان باز است و اطراف را نگاه م ا
یخورد ،چشاماها ا
یشان تکان م ا
یآورند .سراها ا
و صدااهایی از خود در م ا

یآورد و
یگویصصد بعضصصی از روزاهصصا بدشانسصصی م ا
یبصصرد .او م ا
با این وجود مونرو پااهای این حیوانات را م ا

یرسند ،اهنوز زنده و اهوشیارند .بعضصصی از ایصصن حیوانصصات حصصتی تصصا
تعداد زیادی از حیواناتی که به جایگاه او م ا
یمیرند«.29
یمانند ،یا به گفته مونرو »ذره ذره م ا
مرحله بریدن دم ،شکافتن شکم و کندن پوست اهم زنده م ا
یشصصود.
خخاناهاها باعث اهوشیار ماندن حیوانات تا به انتهای خط م ا
معمو ًل سرعت بالی خط کار در سل ا
یتوانند خط کار را برای رسیدگی به حیوانی که به دلیل خطا اهمچنان اهوشیار بصصاقی
کارگران تحت فشار کار ،نم ا

مانده است ،متوقف کنند.

»i«Modern Meat: A Brutal Harvest

ii Second-Legger

دکتر دین وایات ،ناظر سلمت عمومی داام در موسسه ملی  USDAدر شهادت خود در برابر شصصورای
اصطلحات و رسیدگی به خطااهای دولتی در مجلس نمایندگان ،اعلم کرد که به چشصصم خصصود دیصصده اسصصت کصصه

گاواها را بر روی زمین کشانداهاند و در گوشاهای بدون آب و غذا راها کرداهانصصد تصصا بمیرنصصد ،و شصصااهد کشتاهشصصدن
یاهوشی بوده است .دکتر وایات شهادت داد که او در موسسه خود و از طرف مدیران خود »بصصه
حیوانات بدون ب ا

طور جدی تحت فشار قرار گرفته« است تا بیش از این وقتش را صصصرف اقصصدامات بیشصصتر بصصرای تضصصمین رفتصصار

انسانی با حیوانات نکند .او را به به اخراج تهدید کرده بودند ،و سایر بازرسان اهم به دلیل آنکه مصصوارد خشصصونت

و بدرفتاری با حیوانات را گزارش کرده بودند ،در معرض مجازات ،توبیخ و تنزل درجه قرار گرفتند.30

خخانه طیور
سل گ
شاها( در زمان ذبصصح وجصصود نصصدارد.
یحس کردن طیور )و خرگو ا
یاهوش کردن یا ب ا
در آمریکا قانونی برای لزوم ب ا

یکنند تا فلج شوند
البته پیش از کشتن مراغاها ،سر آنها را در آبی که در آن جریان الکتریسیته رد شده است فرو م ا

یکند .ممکن است به دلیصصل خطصصای دسصصتگاه )کصصه
یاهوش نم ا
تتر شود ،اما این کار آنها را ب ا
نشان راح ا
و کار کشت ا
عاهای آب
یآید( ،سر مراغاها در فرایند سلخی بریده نشود ،و آنها در زمان انداخته شدن به داخل منب ا
زیاد پیش م ا

ل زنده و اهوشیار باشند .در رویه  USDAبه این پرنداهاها که به صورت زنده به داخصصل منبصصع
جوش نَپرنَکنی کام  ً

یکنند ،چون مقدار زیادی خصصون در
یگویند و آنها را از خط بستاهبندی خارج م ا
پرکنی انداخته شداهاند» ،جسد« iم ا
تشان تیره است .بر اساس آمار  USDAدر سال  2008حدود  1میلیون مرغ
یماند و رنگ گوش ا
بدن آنها باقی م ا

و بیشتر از  30000بوقلمون به اهمین دلیل از خط تولید گوشت خارج شدند.31

خخانه طیصصور
یک بازرس  PETAاز دسامبر  2004تا فوریه  2005به صورت مخفی در خط کصصار سصصل ا

 Tyson Foodدر اهفلین آلباما مشغول به کار شد ،و با استفاده از دوربین مخفی به ما نشصصان داد کصصه بصصر سصصر
یآید:
یشود ،چه م ا
 100000جوجاهای که اهر روزه در این کارخانه کشته م ا
•

یکنند؛
یکنند ،به جای قطع کردن سر مراغاها ،بدن آنها را زخمی م ا
دستگااهاهای سلخی که درست کار نم ا

در یک مورد دیده شد که پوست سینه یک مرغ درسته کنده شده بود.

یگیرد
های که مورد کالبدشکافی قرار م گ
 cadavreiبه معنای جناز گ

•

کارگران موظف اهستند که با دست ،سر مراغاهایی را که از دستگاه سلخی جصصان سصصالم بصصه در برداهانصصد،

•

یکنند.
کارگران لشه مراغاهای نیماهجان را به این طرف و آن طرف پرتاب م ا

•

مدیران مرغداری به بازرسان گفتند که اگر در اهر شیفت کاری چهل لشه مرغ زنداهزنده در منبع پرکنی

بکنند.

انداخته شوند قابل قبول است ،و حتی اگر تعداد بیشتر از چهل عدد مرغ اهم در اهصصر شصصیفت کصصاری بصصه
یشود.
چکس مواخذه نم ا
سرنوشت جانکاه زنداه پخته شدن در آب جوش دچار شوند ،اهی ا
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خخاناهاهای  Tysonدر جورجیصصا و تنسصصی تهیصصه
دو سال بعدتر ،در فیلمی که توسط بازرس  PETAاز سل ا
یداد درجه بدرفتاری با حیوانات در این مکان ،از قبل اهم
کآوری دیدیم که نشان م ا
شده بود ،صحناهاهای شو ا

باهصصا آویصصزان شصصده بودنصصد،
بیشتر شده است .در این فیلم مراغاهایی را دیدیم که به جای پصصا ،از سصصر بصصه قل ا
پرنداهاهایی که در انتهای نوار نقاله گیر کرده بودند و کارگراها در حال ادرار کصصردن روی نصصوار نقصصاله بودنصصد.

یشدند و گااهی دیگر اهیصصچ کصصاری بصصرای بازداشصصتن
یاهای سهیم م ا
ناظران کارگراها اهم گااهی در این بدرفتار ا
یگوید اهیچ اشکالی ندارد اگر سر پرنصصداهاهایی کصصه از
یبینیم که یک نفر م ا
یدادند .در فیلم م ا
کارگران انجام نم ا

سر به قلب متصل شداهاند ،از بدانشان جدا شود.
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خخاناهاهای
گتریصصن سصصل ا
در یک بازرسی که  MFAدر سال  2007از  ،Raeford Farmsیکی از بزر ا

طیور در آمریکا انجام داد ،مشااهده شد که کارگران سر بوقلمواناها را با تاباندن آنها در اهوا از بدانشان جصصدا
یشوند و یک کارگر بوقلمواناهای وصل شده بصصه قلب
ناهای باری له م ا
خاهای ماشی ا
یکنند ،پرنداهاها زیر چر ا
م ا

یزند.34
را با مشت م ا

کاها
خخانه خو گ
سل گ
یشوند ،و اسصصتفاده از الکتریسصصیته بصصرای
خخانه ،با جریان الکتریسیته بیهوش م ا
کاها پیش از انتقال به سل ا
خو ا

یاهوشی درسصصت انجصصام
یشود آنها به حملاهاهای صرع دچار شوند .معمو ًل برای آنکه عمل ب ا
این کار باعث م ا
یشوند بیش از یک بار به حیوان شلیک کنند ،و این عمل باعث درد و رنج فراوان برای حیوان
شود ،ناچار م ا
کاها و گوسفنداها« نوشته است:
یاهوش کردن الکتریکی خو ا
یشود .تمپل گرندین در مقالاهای با عنوان »ب ا
م ا

یاهوش کردن به شیواهای فوری و بدون درد ،لزم است که جریان برق با شدت کافی و بصصه صصصورت
»برای ب ا
مستقیم به مغز حیوان وارد شود تا آنکه حیوان دچار صرع شود .برق با آمپراژ ناکافی یا ناموفق در راه یافتن

یشود حیوان درد را احساس کند .دچار شوک الکتریکی شود ،یا دچار علئم سصصکته قلصصبی
به مغز ،باعث م ا
شود ،اهر چند که فلج شده و قادر به حرکت نیست«
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ذبح به روش حلل و کوشر
یشان اهوشیار باشند .در ذبح
بنا بر قوانین شرعی ذبح حلل و کوشر ،حیوانات باید در زمان بریده شدن گلو ا
کوشر ،باید فقط یک برش در گلوی گاو ایجاد کرد ،و پس از آن حیوان را راها کرد تا آنقدر خوانریزی کند

خخانه کوشر در پوستویل آیوا تهیه شصصده بصصود نشصصان
گترین سل ا
تا بمیرد .اما یک بازرسی مخفیانه که از بزر ا

یکنند .فقط چند ماه پیش از این که این فیلم منتشصصر
داد که کارگران چندین شکاف در گلوی حیوان ایجاد م ا
خخانه از طرف مقامات مورد بازرسی قرار گرفته بود و توانسته بود نمره قبصصولی بگیصصرد .تمپصصل
شد ،این سل ا

یبیندشصصان،
یکننصصد کسصصی نم ا
ل مشخص است که آنها وقتی فکصصر م ا
گرندین در مورد این بازرسی گفت» :کام  ً
ثاهای زیادی در این مورد در جریان است که آیا ذبح به شیوه اسصصصلمی
یشوند« . 36بح ا
مرتکب کاراهای بد م ا
یتواند حیوان را در دو ثانیه ،از درد و رنصصج خلص کنصصد؟ در یصصک مقصصاله
یشود م ا
یا کوشر ،آنطور که ادعا م ا

منتشر شده در  NewScientist.comگزارش شده است که گوسالاهاها )که سرعت خصصوانریزی در آنهصصا از
یکشند .37از تمام کسصصانی کصصه بنصصا بصصر قصصوانین
گاواهای بالغ کمتر است( در اهنگام ذبح حدود دو دقیقه درد م ا

یکنیم فیلم تهیاهشده توسط  PETAرا کصصه در دنبصصاله آن روش درسصصت ذبصصح
یکنند ،دعوت م ا
کوشر تغذیه م ا

کوشر اهم ضمیمه شده است ،تماشا کنند .مشخص است که گاواها ،حصصتی در زمصصانی کصصه بصصه روش صصصحیح
یکشند.38
یشوند ،باز اهم درد م ا
کوشر ذبح م ا

یاها و بقیه جانداران دریایی
مااه گ
یاها دارای ساختاری اهستند که بصصه گیرنصصداهاهای درد در انسصصااناها و سصصایر حیوانصصات
به گفته متخصصان ،مااه ا

یکشند یا خیر ،توافقی وجود نصصدارد .تحقیقصصات
یاها اهم درد م ا
شبااهت دارد ،اما اهنوز در این مورد که آیا مااه ا
یشود نتیجه گرفت که آنها
یداهند و از اهمین م ا
یاها با تغییر رفتار ،به درد واکنش نشان م ا
نشان داداهاند که مااه ا

یاها جانب احتیاط را رعایت کنیم ،خصوص ًا از
در برابر آزار و اذیت حساس اهستند .بهتر است در مورد مااه ا

یشصصوند .تمصصام ایصصن
شاهصصای غیرانسصصانی پصصرورش داده شصصده ،گرفتصصه و کشصصته م ا
این جهت که آنها اهم به رو ا
یجنگند.
یشوند ،با تمام توان برای نجات جان خود م ا
گاها ،و میگواها م ا
جانداران ،که شامل لبستراها ،خرچن ا
یکشصد ،در حصالی کصه ایصن
فروب صداها اهزار جانصدار را از کصف اقیصانوس بصه بصال م ا
توراهای ترال ک ا
یزند و از کاسه سرشان خصصارج
یشان بیرون م ا
یشوند که چشاماها ا
جانداران چنان به دیواراهاهای تور فشرده م ا

یمانند ،و زمانی که تصصور
تاها به اهمین شکل در داخل آب معلق م ا
یاهای صید شده در تور ،ساع ا
یشود .مااه ا
م ا
یشصصود .تغییصصر ناگهصصانی در فشصصار محیصصط
فشان دچار افت فشار م ا
یشود ،محیط اطرا ا
از آب بیرون کشیده م ا

یشود نصصای و
یشود ،و باعث م ا
یاها از حدقه م ا
اطراف باعث پاره شدن کیسه شنا و بیرون زدن چشاماهای مااه ا
معده آنها از داهاانشان بیرون بزند.
یشود ،این توراها عامل کشته شدن داهاها اهزار
در صنعت شیلت از توراهای شناور سطحی اهم استفاده م ا
کاهصصای دریصصایی و شصصیراهای دریصصایی در سصصال
ناها ،واالاها ،سموراهای دریصصایی ،خو ا
پستاندار دریایی مثل دلفی ا
یکنند.
یشوند ،صید م ا
اهستند ،و علوه بر این جاندارانی را که غذای این پستانداران محسوب م ا

تغییرات کند
یاها وجود دارند ،و بعضصصی از حیوانصصات ،مثصصل طیصصور در
قوانین اندکی برای حمایت از حیوانات دامدار ا
یگیرند .اصصصو ًل منصصافع
خخاناهاها وضع شده است ،قرار نم ا
حیطه شمول قوانینی که برای ذبح حیوانات در سل ا

یکوشصصند
دامپروری در تضاد با قوانین وضع شده برای این کار قرار دارد ،و فعالن این حوزه با تمام تصصوان م ا

جلوی اهر عملی را ،که بتواند اوضاع را کمی به نفع حیوانات اصلح کند ،بگیرنصصد .آنهصصا از قصصدرت سیاسصصی
یشصصود ،بایصصد مصصورد تأییصصد
یاها وضع م ا
زیادی برخوردارند و اکثر قوانینی که در حمایت از حیوانات دامپرور ا
اهیئتی قرار بگیرد که اعضای آن قانونگذاران منتخب از سوی حوزاهاهای کشاورزی و دامپروری اهستند ،یا به

یبرند.
صورت مستقیم یا غیرمستقیم از مزایای این صنعت سود م ا

تاهصصای فعصصالن حقصصوق حیوانصصات ،تغییصصرات
جای خوشحالی دارد که در چند سال اخیر و در اثصصر فعالی ا

ل از سصصال  ،1994داغ کوبیصصدن بصصر روی صصصورت
کوچکی در عملکرد بخش دامپروری ایجاد شده است .مث  ً
تاها ،افراد با حق رأی خصصود تلش کرداهانصصد تصصا بعضصصی از رفتاراهصصای
دااماها ممنوع شده است .در بعضی ایال ا

یرحمانه نسبت به حیوانات غیرقانونی اعلم شود .دیگر  United Egg Producersبرای افزایش میزان
ب ا
یکنصصد ،و بیشصصتر
شاهایی مثل گرسنه نگهداشصصتن مراغاهصصا بصصرای دو اهفتصصه را توصصصیه نم ا
تخمگذاری مراغاها رو ا

یکننصصد(.
یکنند )اگرچه اهنوز عده زیادی از این روش اسصصتفاده م ا
کشاورزان اهم دیگر از این روش استفاده نم ا
یحسصصی( در کالیفرنیصصا
در سال  2009بریدن دم گاواها )قطع کردن تکاهای از دم آنها بدون استفاده از داروی ب ا
خخانه محل کشتار خوک،
ممنوع اعلم شد .تمپل گرندین در گزارش سال  2008خود اعلم کرد که ده سل ا
کاها برسند.
یاهوش کردن تمام خو ا
توانستاهاند به استاندارد رعایت ب ا
یاهصصا ،و قصصدرت صصصنایعی کصصه حصصتی از
اما با توجه به گسصصتردگی و عصصادی بصصودن خشصصونت در دامپرور ا
یکنند ،اهنوز تا انجصصام تغییصصرات بصصزرگ کصصه بصصه نفصصع تمصصام
کترین اصلحات در این زمینه جلوگیری م ا
کوچ ا
یناپذیر صنعت دامداری
یاها باشد ،راه درازی مانده است .بدرفتاری با حیوانات بخش جدای ا
حیوانات دامدار ا

است .اریک مارکوس ،فعال قدیمی و یکی از نویسنداهاهای سایت  vegan.comایصصن معنصصا را چنیصصن بیصصان

کرده است:

یقابلیتی کصصارگر اسصصت و
یبینید ،نه نتیجه ب ا
بکاری« اهایی که در فیلاماها م ا
»خیلی از این به اصطلح »خرا ا

تاها در بطصصن
یگیرد .این خشصصون ا
نه ظلم عامدانه ،بلکه از طرح کلی دامداری و شیواهاهای انجام کار نشأت م ا
سیستم دامپروری جای دارند ،و کل صنعت دامپروری را در بر می گیرند .به اهمین دلیل است کصصه در تمصصام

یاها دیده ام ،شااهد اهمان تصاویر وحشتناک اهمیشگی اهستیم.
فیلاماهایی از این بازرس ا

یشصصوند ،شصصکل
یاها نگهداری م ا
ل با در نظر گرفتن تعداد مراغاهایی که در ساختمااناهای رایج مرغدار ا
مث  ً

یبینید که نتیجه خوااهناخواه به اهمان چیزی ختم می شود که در فیلاماها می بینیصصد،
ساها و کمبود کارگر ،م ا
قف ا
یشان گیر افتاداهانصصد ،یصصا بصصدون اهیصصچ درمصصانی از بیمصصاری رنصصج
ساها ا
یشمار حیوانات که در قف ا
یعنی تعداد ب ا

یبرند.
م ا

نکته اصلی اینجاست که اگر شرکتی بخوااهد به تنهایی و با افزایش استاندارداهای رفااهی برای حیوانصصات

با این شرایط مقابله کند ،چون که خوااهناخواه ناچار به کار کردن در این سیستم پصصرورش دام اسصصت ،دچصصار
تاهای دیگر رقابت کند ،و از گود رقابت
یتواند با شرک ا
زیااناهای مالی عظیمی خوااهد شد .به این ترتیب نم ا

کنار گذاشته خوااهد شد.

تاها کصصار آسصصانی اسصصت ،و حقیقتص ًا بعضصصی از
به این ترتیب اگرچه مقصر دانستن ناظران و مدیران شرک ا

یاها انسااناهای
کارگران مشغول به کار در دامدار ا

یاها ،از اساس بر مبنای بی
ی است .اهمه دامدار ا
سنگدلی اهستند ،باید بگوییم که ریشه مشکل در جای دیگر ا
یشود مگصصر اینکصصه تمصصام ایصصن صصصنعت از اسصصاس
یرحمی از میان برداشته نم ا
رحمی تشکیل شداهاند ،و این ب ا

دگرگون شود.

اگر صنعت دامپروری بخوااهد از به وجود آمدن صحناهاهایی که در این فیلاماها دیداهایم جلصصوگیری کنصصد،

باید در آینده نظامی طراحی کند که در آن به اهر حیوان فضای بیشتری اختصصصاص داده شصصود ،از جابجصصایی
خخاناهاها جلوگیری شود ،و کارگران بیشتر برای رسیدگی
بزده آنها به سل ا
حجم زیاد حیوانات و انتقال شتا ا

یکند قیمت محصولت
به تعداد کمتر حیوانات به کار گمارده شوند .خلصه آنکه اهمان اقتصادی که سعی م ا
حیوانی را پایین نگه دارد ،مسئول به وجود آمدن صحناهاهایی است که فیلاماهای ما از آنها پرده برداشتاهاند.
به وجود آمدن چنین صحناهاهایی نتیجه نظارت ناکافی نیست .صنعت دامصصپروری بصصرای متوقصصف کصصردن
یافتد ،چاراهای ندارد جز آنکه برای پرورش اهر حیوان مقدار بیشتری
یاهایی که در این حوزه اتفاق م ا
یرحم ا
ب ا

چ شرکتی در این حوزه نتواند از قوانین سرپیچی کنصصد .تصصا آن
پول خرج کند ،و سیستمی را برقرار کند که اهی ا
زمان ،باز اهم شااهد چنین صحناهاها و فیلاماهایی خوااهیم بود«.39

یاهای صنعتی
ناهای ممکن برای دامدار گ
جایگزی گ
یاهای صنعتی ،مشکلت متعدد دیگری اهم مانند گرمایش کره زمین و اختلل در سلمت غذایی به وجود
دامدار ا

یگنجد .بر اهمه ما واضح است که دامصصداری صصصنعتی بصصه دلیصصل
یآورند که بحث از آنها در حوزه این کتاب نم ا
م ا

طزیست و سلمت انسصصااناها ،بایصصد از میصصان
دامن زدن به مشکلتی مثل بدرفتاری با حیوانات ،تأثیر منفی بر محی ا
تخواری ادامصصه
یتر برای افرادی که میل دارند به گوش ا
یآید که آیا گزیناهای انسان ا
برداشته شود .این سوال پیش م ا

داهند وجود دارد یا خیر.
یگویند این محصول از حیوانی بصصه دسصصت آمصصدکه
یشوند که م ا
باهایی روی بعضی از مواد غذایی دیده م ا
برچس ا
یشصصود بصصه
باها م ا
یاها حکم است ،پرورش داده شده است .از ایصصن برچس ص ا
تحت شرایطی بهتر از آنچه در دامدار ا

یشوید اگصصر
تزده م ا
انواعی مثل »انسااندوستانه» ،«iتمام ًا طبیعی«» ،iiآزادگرد« iiiو »ارگانیک« اشاره کرد .حتم ًا شگف ا
یاهای
باها را برخود دارند ،از حیواناتی به دسصصت آمداهانصصد کصصه در دامصصدار ا
بشنوید که محصولتی که این برچس ا

ل شصصرکت محصصصولت
خخاناهاهایی که ذکرشان رفت کشته شصصده انصصد .مث  ً
صنعتی پرورش یافتاهاند در و اهمان سل ا
خخاناهای اسصصت کصصه فیلاماهصصای مرتبصصط بصصا بصصدرفتاری بصصا
لبنی ارگانیک  ،Vermontیکی از مشتریان اهمصصان سصصل ا
گوسالاهاهای شیری در آن تهیه شده بود.

در سال  ،2010موسسه  Cornucopiaکه کار آن نظارت بر عملکرد مزرعاهاهای ارگانیک است ،مطلبی با عنوان
یاهای تولید کننده تخاممرغ از دامپروری حقیقت ًا ارگانیک« منتشر کرد .این گزارش
»تخاممرغ نیمرو :تمایز مرغدار ا

عآوری شده از  15درصد مرغداری اهای تولید کننده تخاممرغ کصصه از  USDAمجصصوز »
بر اساس مشااهدات جم ا
تاهای خصوصی تولیصصد کننصصده تخاممصصرغ تنظیصصم
کاها ،و شرک ا
ارگانیک« گرفته بودند ،و بررسی تمام نااماها و مار ا
شده بود .بر اساس استاندارد تولید ارگانیصصک ،حیوانصصات بایصصد در فضصصای آزاد پصصرورش پیصصدا کننصصد ،و مراغاهصصای

یشوند ،در حالی که بر اساس این گزارش »بیشصصتر ایصصن تولیدکننصصداهاها در ابعصصاد
تخمگذار اهم شامل این قاعده م ا
یکنند» .فضای باز« این مراغاها صصصرف ًا یصصک
یاها حبس م ا
یکنند و داهاها اهزار مرغ را در داخل مرغدار ا
صنعتی کار م ا
یآورنصصد.
محوطه کوچک و سرپوشیده با کف سیمانی یا چوبی است ،و به این ترتیب سر و تصصه قضصصیه را اهصصم م ا
یاهصصای
حتی گااهی این تولیدکننداهاها با گرفتن توصیه دامپزشکان در مورد امکصصان ابتلی مصصرغ اهایشصصان بصصه بیمار ا

فرضی ،عذر و بهانه لزم را بدست آورده اند و به مرغ اهایشان اهرگز اجازه گشصصتن در فضصصای آزاد نصصداده انصصد«

)تأکیداها از ماست(

تاهای دامصصداری گفتصصه اسصصت:
لگر ارشد سیاس ص ا
مارک ای.کستل ،یکی از مدیران موسسه  Cornucopiaو تحلی ا
»مسلم ًا خیلی از تخاممراغاهای موجود در بازار ،به جای مهر گوااهی ارگانیک  USDAرا بر خود داشصصته باشصصند،

باید برچسب »تولید شده با تغذیه ارگانیک« بر آاناها زده شود«.
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یرحمصصی و
یبینیصصد ،ب ا
در اکثر محصولتی که روی برچسب آنها عبارت »تولید شصصده بصه شصصیوه انسااندوسصصتانه« iم ا
شظااهر پنهان شده است .ممکصصن اسصصت در مزرعاهاهصصای آزادگصصرد
بدرفتاری با حیوانات در زیر این برچسب خو ا
محل تولید لبنیات با گاواها بهتر از جااهای دیگر رفتار شود ،اما در آنجا اهم گوسالاهاها به محض تولد از مادرشان

یشصصوند .شصصاید مراغاهصصای موجصصود در
خخاناهاها فروخته م ا
یشوند و برای تهیه گوشت گوساله شیری به سل ا
جدا م ا

یشان را ،در محیطی شلوغ بصصه
یشان را باز کنند ،اما آنها اهم زندگ ا
یاهای بدون-قفس بتوانند آزادانه باالاها ا
مرغدار ا

یکنند .در آنجا اهم جوجاهاهای نر به محض تولد کشصصته
یپنجره سپری م ا
اهمراه داهاها اهزار مرغ دیگر در یک انبار ب ا

یشصصوند کصصه
خخاناهاهایی منتقل م ا
یشود .در بالخره آنها اهم به اهمان سل ا
یشوند و منقار جوجاهاهای ماده چیده م ا
م ا
مقصد نهایی مراغاهای نگهداری شده در قفس است.
باهای رنگارنگ و معنای واقعی آنها به گزارش Farm Sanctuary
یتوانید برای آگااهی بیشتر از این برچس ا
م ا
باهای تجاری«iiمراجعه کنید .تنها یک روش برای آگاه شصصدن از شصصرایط زنصصدگی
با عنوان »حقیقت پشت برچس ا
یاهایی
یکنند وجود دارد ،و آن اینست که به دامدار ا
حیواناتی که تخاممرغ ،شیر و گوشت مصرفی شما را تولید م ا

یسپارند ،سر بزنید.
خخاناهاهایی که در آن جان م ا
یکنند ،و سل ا
که در آن زندگی م ا

راگهحل بهتر :وگن شوید
اگر با وضع قوانین جلوی تعدادی از بدترین انواع بی رحمی به حیوانات در دامداری اهای صنعتی گرفته شصصود،

یشود .این تأثیر بر غذااهای تهیه شده از
قیمت این محصولت افزایش پیدا خوااهد کرد و از مصرف آنها کاسته م ا

یتواند در کاستن از قدرت و نفوذ صنعت دامداری موثر باشد ،و این امصصر چصصه از جهصصت حمصصایت از
حیوانات م ا

یاهای دامداری صنعتی ،گام بزرگی است.
یرحم ا
حقوق حیوانات و چه از جهت پایان بخشیدن به ب ا

اما موثرترین و قدرتمند ترین روش برای پایان دادن به دامداری صنعتی ،حصصذف تقاضصصا اسصصت .و تنهصصا

یاها
شیوه برای انجام آن اینست که سبک زندگی وگن را انتخاب کنید .اندیشیدن به مصائب حیوانات در دامصصدار ا
یتوانید در این شکنجه سهیم نباشید ،انگیزاهبخش است چرا که
غامانگیز است ،اما حتی فکر کردن به اینکه شما م ا

humanely produced
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یتوانید در اقدام علیه نگهداری حیوانات در دامداری اها ،و درد و رنصصج ناشصصی از
با انتخاب سبک زندگی وگن م ا
آن مؤثر باشید.،

آیا حیوانات حقوقی دارند؟
یکننصصد ،ممکصصن
افرادی که به دلیل داشتن دغدغاهاهای اخلقی نسبت به حیوانات سبک زندگی وگن را انتخاب م ا
است مبنااهای فکری متفاوتی داشته باشند .بعضی معتقدند که اهرگونه استفاده از حیوانصصات بصصه درد و رنصصج آنهصصا

یداننصصد .بعضصصی
یانجامد و به اهمین دلیل تنها شیوه انسانی و اخلقی را در دوری از تمام محصولت حیوانی م ا
م ا

دیگر به دیدگاه جمعیت طرفداران رفتار اخلقی با حیوانات (Peta) iبه حقوق حیوانات متمایل اهستند که در

یشصصان
داهه  1980با این شعار شکل گرفت که »حیوانات به ما تعلق ندارند تا آنکه آنها را بخوریم ،بپوشیم یا رو ا
آزمایش کنیم« .یا به عبارت دیگر معتقدند که فارغ از اینکه با حیوانات درست رفتار شود یا نه ،ما حق نداریم از

آنها در جهت منافع خود استفاده کنیم.
یتوانند در جهت اهدف حذف درد و رنج حیوانات سودمند باشند .اما ما اعتقصصاد داریصصم
اهر دو دیدگاه م ا
یشود حقوق بشر را گسصصترش داد تصصا آنکصصه
که دلیل بیشتری برای گرویدن به دیدگاه دوم وجود دارد و منطق ًا م ا

حقوق حیوانات اهم در شمول آن بگنجد.

یکند که اهیچ انسانی ،نه فقط انسان اهوشمند ،کصصه حصصتی کودکصصان،
اخلق مبتنی بر حقوق بشر ایجاب م ا

نوزادان و اهمچنین کسانی که معلولیت ذاهنی دارند ،نباید در جهت ااهداف و منافع دیگران ،اهر اهدف و منفعصصتی
یشود این حقوق را برای حیوانات اهم قائل شد؟ این
که باشد ،مورد استفاده قرار بگیرد .سوال اینجاست که آیا م ا

استدلل که اگر انسااناهای دارای عقب افتادگی ذاهنی یا اهوش کمتر را برخوردار از حقوق می دانیم ،پصصس بایصصد

این حقوق را برای حیوانات اهم قائل باشیم ،به براهان موارد حاشیاهای iiمعروف است .اگر اهوشصصمندی و قصصابلیت
معیار برخورداری از حقوق نباشند ،پس چرا باید حیوانات که از قابلیت احسصصاس درد و تصصرس برخوردارنصصد ،از

یکننصصد ،امصصا اهرگصصز
حوزه ملحظات اخلقی حذف شوند؟ بعضی از فیلسوفان براهصصان مصصوارد حاشصصیاهای را رد م ا
چکدام از آنها دلیل معقولی برای رد این براهان ارائه کرده باشند.
نشنیداهایم که اهی ا
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فجایع غیرمترقبه

یشصصوند ،بصصه
یاهای امروزی  ،به تعداد خیلی زیاد و در مکااناهای خیلی بصصزرگ نگهصصداری م ا
حیوانات در دامدار ا

شسصصوزی ،سصصیل
اهمین دلیل در اهنگام وقوع بلیای طبیعی اهیچ رااهی برای نجات آنها نیست .در زمان وقوع آت ا
قانصصد .در دو
باها و جراحصصات عمی ا
یا گردباد این حیوانات محکوم به سوختن ،غرق شدن یا دچار شدن به آسصصی ا

ل در
فبار شصصداهاند .مث  ً
یاها قربانی این حصصوادث تأس ص ا
سال اخیر صداها اهزار رأس از حیوانات موجود در دامدار ا

سال  ، 2010زمانی که به دلیصصل قطصصع بصصرق ناگهصصانی در کارولینصصای شصصمالی ،دسصصتگااهاهای تنظیصصم کننصصده دمصصای

یاها در اثر گرما تلف شدند .یصصک سصصال پیصصش از
یاها از کار افتادند 60000 ،مرغ موجود در این مرغدار ا
مرغدار ا
آن اهم در اثر خرابکاری در سیستم سرمایشی یک دامداری در آیوا 4000 ،رأس خصصوک تلصصف شصصدند .در یصصک

گاهای وحشتناک و دردناک حیوانات که
مرغداری در تگزاس  800000مرغ در آتش سوختند .از این نمونه مر ا
یشود مثاالاهای متعددی را آورد.
شسوزی ،سیل و تصادف کامیواناهای باری به وجود آمده است ،م ا
توسط آت ا

روا داشتن عدالت در حق حیوانات
جان رالز در کتاب خود با عنوان »نظریه عدالت« نوعی فلسفه اخلقی مبتنی بر یک »وضصصع نخسصصتین«iفرضصصی را
یکند ،این کصصار را بصصدون
یکند .بر اساس تعریف رالز ،فردی که قوانین اخلقی یک جامعه را تدوین م ا
پیشنهاد م ا
یداهد .پس کافیست خود
پیش آگااهی نسبت به وضعیت افرادی که در این جامعه وجود خوااهند داشت ،انجام م ا

یشصصود،
عشصصان گرامصصی شصصمرده م ا
را در این وضعیت نخستین قرار بداهید :شما تصمیماتی در مورد کسانی که مناف ا
یآنکه بدانید رنگ پوست خود شما چه خوااهد بود ،یا آنکه ممکن است معلول ذاهنی ،مونث یصصا
یکنید؛ ب ا
اتخاذ م ا

مذکر ،یا حتی یک گاو یا مرغ یا درخت یا سنگ باشید.

iOriginal position

نترین راه برای حفاظت از منافع خود شما در این است که به منافع اهمه افراد بصصه طصصور
بهترین و مطمئ ا
یداهید که اهمه چیز را تا حد امکان بصصه عصصادلناهترین شصصکل
مساوی توجه داشته باشید .در چنین حالتی ترجیح م ا
یشود نیازاهای یک سنگ را نادیده گرفت ،چون سنگ به چیزی نیاز نصصدارد .گیااهصصان
ممکن توزیع کنید .خوب م ا
یبهراهاند .بنابراین دلیلی ندارد نگران قطع عضو باشند
اهم کمابیش مشابه سنگ اهستند ،و از مغز یا احساس درد ب ا

یشود چمن به اهمان میزان
ناها باعث م ا
یشود که معتقد باشد کوتاه کردن چم ا
یا از آن رنج ببرند) .آیا کسی پیدا م ا
یکند؟(
دردی دچار شود که قطع یکی از اعضای بدن انسان یا حیوان ایجاد م ا

یدانیصصم کصصه آنهصصا درد و تصصرس را حصصس
یشناسیم ،با اینحصصال م ا
ما اهنوز باهتمامی نیازاهای حیوانات را نم ا
یکنند .آیا این دلیل کافیست که منافع آنها را محترم بشماریم؟ اگر خصصود را در وضصصع نخسصصتین قصصرار بداهیصصد و
م ا

بدانید که ممکن است به صورت یک گاو یا خوک آفریده شوید ،آنگاه منافع این حیوانات را اهم محترم خوااهید
شمرد.

تکلیف افراد بومی که برای زندگهماندن ناچارند از گوشت شکار استفاده کنند چه
یشود؟
م گ
اگر کسی ناچار باشد برای زنده ماندن دست به کشتار بزند،آیا او را مقصر خوااهید دانست؟ احتما ًل نه ،اما زنصصده
ماندن تنها دلیل مشروع برای گرفتن جان دیگران است .توسل به سنت و فراهنگ برای توجیه کشصصتن حیوانصصات،

استدلل خوبی نیست ،و اهر کسی که با قربانی کردن انسان مخالف باشد ،مسلم ًا با این نکته موافق خوااهد بصصود.

اهمچنین عذر اینکه کشتن حیوانات طبیعی است ،از وزن و اعتبار برخوردار نیست ،چون دشوار بشود گفت کصصه
چه چیز طبیعی است و چه چیز طبیعی نیست ،و افراد چندانی اهم مایل به زندگی در وضع طبیعی نیستند.

یشوند از خود بپرسیم که آیا ما حق داریم از حیوانات ،حتی زمانی که به آنهصصا
این استدلل اها ،باعث م ا

یتصصوانیم از
نیاز نداریم ،استفاده کنیم در حالی که ،چنان که در این کتاب دیدیم ،با استفاده از یک رژیصصم وگصصن م ا
منابع خوراکی دیگری که در دسترس ،سلمت و دلپذیر اهم اهستند ،لذت ببریم.
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