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نشر این اثر به هر صورت آزاد است و تشویق می شود
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یادداشت ویراستار

نویسنده کتاب، جاناتان سفران فوئر، دانش آموخته فلسفه و یک  نویسنده شناخته شههده  آمریکههایی اسههت کههه هههم
اکنون در دانشگاه نیویورک نویسندگی خلاقانه تدریس می کند. او بیشههتر دوره نوجههوانی و دانشههجویی اش را بیههن
گیاهخواری و گوشتخواری در نوسان بود. واقتی که پدر شد تصمیم گرفت تا درباره  این پرسش های کلیدی تحقیق
کند: چرا ما حیوانات را می خوریم؟ گوشت حیوانات چطور به بشقاب ما می رسهد؟ الزامهات و پیامهدهای خهوردن

حیوانات چیستند؟  

کتاب حاضر  روایت شخصی نویسنده را با سه سال  ژورنالیسم تحقیقی وی برای بررسی وجوه مختلف این پرسش
ها در هم می آمیزد. مضمون اصلی این کتاب دفاع از گیاهخواری نیست بلکه تأمل و آگههاهی بخشههی دربههاره جنبههه
های مختلف استفاده از حیوانات برای غذا است: نقش گوشت در فرهنگ عامه و سنت های غههذایی، تاریههخ شههکل
گیری و رشد صنعت دامداری، وضعیت حیوانات در دامداری ها و کشتارگاه های صنعتی، اثرات صههید صههنعتی بههر
اکوسیستم دریایی، نقش دامداری های صنعتی در ایجاد بیماری های همه گیر، زوال دامپروری سههنتی و روش هههای

آلترناتیو دامداری در جهان امروز از حیطه هایی هستند که در این کتاب طرح می شوند. 

مانند بیشتر کشورهای جهان، در دهه های اخیر دامداری صنعتی در ایران هم رو به گسترش بوده  اسههت  در حههالی
که مردم خیلی کم درباره سازو کار و پیامدهای این صنعت ستمگرانه و مخرب  آگاهی دارنههد. ترجمههه ایههن اثههر بهها

giahkhari.حمایت وبسایت گیاهخواری ( comو به عنوان تلشی برای پر کههردن خل ء اطلعههات عمههومی در ( 
این حیطه انجام شده است. تلش کرده ایم متن ترجمه  پاکیزه و خوانا باشد اما حاصل کار احتمال خههالی از اشههکال
نیست. سپاسگزار می شویم خطاها و لغزش های احتمالی ترجمه را در تماس  با وبسایت گیاهخواری مطرح کنید تا

در ویرایش های آتی تصحیح شوند.

 خواندن این کتاب می تواند برای هر کسی که درباره گوشت درون بشقابش کنجکاو است بسیار آموزنههده  باشههد و
بی شک بر حیطه عمدتا ناشناخته خوردن حیوانات  پرتویی خواهد افکند.
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 درصد غذاهای اقابل خوردن روی کره زمین را می خورند0.25آمریکایی ها تنها      

میوه های درخت خانواده
واقتی بچه بودم بیشتر آخر هفته ها را در خانه مادربزرگ سپری می کردم. جمعه شب ها هنگامی که مادربزرگ دنبههالم
می آمد، مرا از زمین بلند می کرد و در آغوش گرم خود می گرفت و یکشنبه عصر اقبل از بازگشت به خانه دوباره این

کار را تکرار می کرد. البته سال ها بعد متوجه شدم که چرا  این کار را می کرد؛ او می خواست مرا وزن کند.

مادربزرگ در زمان جنگ جهانی دوم با پای برهنه و خوردن ته مانههده غههذای مهردم، مثهل سهیب زمینی های گندیههده،
تکه های گوشت دور انداخته شده، و یا موادی که به استخوان ها و هسته های میوه ها چسبیده بود، از مهلکه گریخههت
و جان سالم بدر برد. به همین دلیل او هیچ واقت در زندگی به من سخت نمی گرفت مثل واقتی که حین رنگ کههردن

۳



کتاب نقاشی از شکل ها بیرون می زدم خیلی به من ایراد نمی گرفت. واقتی که برای صرف صبحانه بوفه بههه رسههتوران
هتل می رفتیم و همگی تا سرحد مرگ مشغول خوردن می شدیم، مادربزرگ با استفاده از مواد غذایی روی میز، لقمه
و ساندویچ درست می کرد و داخل کیفش می گذاشت تا برای ناهار غذا داشته باشیم. در وااقع این مادربزرگ بود کههه
به من آموخت که با یک چای کیسه ای می شود چندین لیوان چای درست کرد و یهها همههه اقسههمت های سههیب اقابههل

خوردن است.
برای مادربزرگ پول اهمیتی نداشت و حتی اگر کوپن تخفیف دار هم به او می دادیم خرید نمی کرد. بههرای او تغههذیه

سالم هم اهمیت نداشت و حتی به من اصرار می کردم که نوشابه گازدار بخورم. 
مادربزرگ من هرگز سر میز غذا برای خودش جایی در نظر نمی گرفت حتی اگر در آشپزخانه هیههچ کههاری بههرای او
بااقی نمانده بود که خودش را با آن مشغول کند. با این حال باز هم مانند یک نگهبان هوشیار و یا بهتر بگویم ماننههد

زندانی، برج مرااقب را ترک نمی کرد.
در جنگل های اروپا، مواقع فرار از نازی ها مادربزرگ  تنها زمانی که مواقعیت بدست می آمد برای زنههده مانههدن غههذا

 سال بعد ما در آمریکا فقط چیزهایی را می خوردیم که دوست داشتیم. کمدها و کابینت های مهها پههر50می خورد. اما 
بود از مواد غذایی گرانقیمت و موادی که اصل به آنها نیازی نداشتیم. و زمانی که تاریخ مصههرف مههواد غههذایی سههر

می رسید، آنها را بدون اینکه بو کنیم بیرون می انداختیم. 
خوردن برای ما بدون دردسر بود البته مادربزرگ این زندگی راحت را برای ما مهیها کهرده بهود امها خهودش هرگهز

نتوانست ناامیدی را از خود دور کند.
من و برادرم تصور می کردیم که مادربزرگ ما، بهترین آشپز دنیاست. واقتی که غذا را سر میز می آورد  پس از اینکههه
اولین لقمه را می  خوردیم با صدای بلند می گفتیم:« تو بهترین آشپز تاریخ هسههتی.» البتههه مهها وااقعهها می دانسههتیم کههه

بهترین آشپز دنیا مثل مادربزرگ ما نبود که تنها بلد باشد یک نوع غذا (مرغ با هویج) درست کند.
او به ما می گفت که مواد غذایی تیره تر، سالم تر است و بیشتر مواد مغذی، در پوست مواد غذایی نهفته است. البته ما
هیچ واقت از او نخواستیم تا دلیل خود را بیان کند.  او آخر هفته ها با ته مانههده نان ههها بههرای مهها سههاندویچ درسههت
می کرد. مادربزرگ به ما یاد داده بود که خوردن حیواناتی که کوچکتر و یا بزرگتر از ما هستند برایمان خوب اسههت.
او می گفت که ماهی، تن ماهی، سبزیجات، میوه جات، کیک، کلوچه و آب گازدار برای ما خوب اسههت. او می گفههت
که هیچ غذایی برای ما بد نیست حتی چربی ها به هر مقداری. او حتی می گفت که شکر خوب است. او معتقد بههود
۳چاق بودن بچه، نشانه سلمتی اش است به ویژه اگر پسر باشد. او می گفت که ناهار، یک وعده غذایی نیست بلکه 

 بعدازظهر میل کرد چون آدم مدام احساس۳ و ۱2:۳0، ۱۱ بار و در ساعت های ۳وعده غذایی است و باید ناهار را 
گرسنگی می کند.

در وااقع مرغ و هویج مادربزرگ احتمال لذیذترین غذایی بود که من در عمرم خورده بودم البته لذیذ بودن آن ربطی
به نحوه آماده سازی و یا مزه اش نداشت بلکه چون ما بههاور داشههتیم غههذای او خوشههمزه اسههت از خههوردنش لههذت
می بردیم. تبحر او در آشپزی زبانزد همگان در فامیل بود درست مانند زیرکی پدربزرگ که هرگز ندیههدمش یهها تنههها
دعوای زندگی مشترک بابا و مامان. در کل ما خانواده ای بودیم که منطقی فکر می کردیم و بهها بههذله گویی، گره ههها را

می گشودیم و عاشق لذت بردن از دستپخت مادر بودیم.

روزی روزگاری، انسانی زندگی می کرد که زندگی اش داستانی نداشت چون زندگی ایده آل و بدون مشکلی داشت.
البته می توان صدها و یا شههاید هههزاران داسههتان در مههورد زنههدگی مههادربزرگ مههن گفههت، داسههتان در مههورد دوران
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کودکی اش، چگونه زنده ماندن او، ضررهایی که در زندگی دید، مهاجرتش به آمریکا و تراژدی های دیگر. با آنکه ما
داستان زندگی او را هرگز برای خودمان در خانواده تعریف نکردیم اما من  روزی ایههن داسههتان را برایههم فرزنههدانم

تعریف خواهم کرد. همچنین هیچگاه او را با القاب بد صدا نکردیم و همواره به او می گفتیم «بهترین آشپز دنیا».
شاید روایت جنبه های دیگر زندگی او بسیار دشوار بود یهها شههاید او می خواسههت کههه بهها مهارت ههها و خوبی هههایش
شناخته بشود نه با درد و رنجی که متحمل شده بود. البته شاید  داستان رابطه او بهها مههواد غههذایی دربرگیرنههده تمههام
داستان زندگی اش باشد. غذا برای او صرفا غذا نیست بلکه غذا برای او همه چیز است از غرور و افتخار و تاریخ و
عشق گرفته تا وحشت و نفرت و سرخوردگی. هنگامی که او به ما میوه می داد تصور می کرد که این میههوه ههها  را از

شاخه های شکسته درخت خانواده ما چیده است.

امكان دوباره

هنگامی که متوجه شدم که اقرار است پدر شوم ناگهان  انگیزه های عجیبی پیدا کردم. شروع کردم بههه مرتههب کههردن
خانه، لمپ های سوخته را عوض کردم، شیشه ها را شستم و اسناد و مدارک خههود را پوشههه بنههدی و مرتههب کههردم.
شماره عینک خود را تصحیح کردم، چندین جفت جوراب سفید خریدم، روی سقف ماشههین باربنههد زدم و بهها یههک
حفاظ آهنی، محل نشستن سگ در ماشین را از صندلی عقب جدا کردم، بعد از پنج سال چکههاپ پزشههکی دادم و...

تصمیم گرفتم کتابی در مورد خوردن گوشت حیوانات بنویسم.

پدر شدن در وااقع نخستین انگیزه برای نوشتن این کتاب بود در حالی که اقبل چندین بار تصمیم بههه نوشههتن گرفتههه
بودم  اما هر بار رهایش کردم. هنگامی که دو ساله بودم اقهرمان تمام داستان های شبانه من، حیوانات بودند. هنگههامی
که چهار ساله شدم، سگ پسر خاله ام را برای تابستان اقرض گرفتیم. من به سگ لگد زدم اما پدرم گفت که نباید بههه
حیوانات لگد بزنیم. هنگامی که هفت ساله شدم در پی مرگ ماهی اقرمزم عزادار شدم. در آن زمان فهمیدم که پههدرم
آن را داخل چاه توالت انداخته بود. من با لحنی بدی به پدرم- با زبانی کمتر متمدنانه- تههذکر دادم کههه حیوانههات را
نباید داخل چاه توالت بیندازیم. در سن نه سالگی پرستاری داشتم که دوست نداشت به هیههچ کههس و هیههچ چیههزی
صدمه وارد کند. واقتی او حاضر نمی شد با ما مرغ بخورد، از او پرسیدم که چرا مرغ نمی خورد. وی در جههواب مههن

گفت: من نمی خواهم به چیزی آسیب بزنم.

از او پرسیدم: آسیب بزنی؟ تو میدانی که مرغ، فقط یک مرغ است، فهمیدی؟
به هر حال برای من و برادرم جای تعجب داشت که  چگونه بابا و مامان به این دختر ابله اعتماد کههرده بودنههدکه از

فرزندان آنها پرستاری کند.
شاید او می خواست ما را گیاهخوار کند؛ شاید هم چنین هدفی نداشت. البته چون سن او پایین بود، سیاست و تدبیر
نداشت و بی پرده، نظرات خود را بیان می کرد در حالی که طرفداران گیاهخواری اینگونه مستقیم، خههوردن گوشههت

را محکوم نمی کنند.
در آن زمان من و برادرم در حالی که دهانمان مملو از مرغ بود از خودمان می پرسیدیم که چرا تا به حال فکر نکههرده
بودیم که با خوردن مرغ به این حیوان لطمه می زنیم و به چه دلیل هیچ کس این موضوع را به ما نگفتههه بههود؟ چنههد
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لحظه بعد من اقاشق و چنگال خود را روز میز گذاشتم و برادرم (فرانک) هم غذایش را سریع تمام کرد. البته احتمال
الن که مشغول نوشتن این کتاب هستم فرانک در حال خوردن مرغ است و گذشته را فراموش کرده است.

نکته ای که پرستار به آن اشاره کرد به نظرم منطقی به نظر می رسید چون در وااقع، تداوم آموزش هایی بود که والدینم
به من داده بودند. آنها گفته بودند که ما نباید اعضای خانواده را زجر بدهیم و حههتی نبایههد آزارمههان  بههه غریبه ههها و
دوستان برسد. حتی نباید به وسایل بی جان خانه لطمه زد. اما من هرگز از خود سئوال نکرده بودم که چرا حیوانات
جزو این اقانون خانوادگی نیامده اند. من پس از این اتفاق فهمیدم که باید در نقطه ای، مسیر زنههدگی خههود را تغییههر

بدهم.
البته اقبل از تصمیم به تغییر مسیر زندگی، یکبار به صورت احساسی و مواقت بههه گیههاهخواری روی آوردم کههه تنههها
چند سال به طول انجامید و به سرعت فراموش شد. من هرگز تلش نکردم که پاسخ منطقی به استدلل آن  پرسههتار
بدهم بلکه تلش کردم راهی برای فراموش کردن  او بیابم. من مدعی بودم که با خوردن مرغ به کسی لطمه نمی زنم

و در حین خوردن مرغ و گوشت عذاب وجدان نداشتم.

به اقول مارک تواین، ترک سیگار یکی از راحت ترین کارهاست و به همین دلیل او همواره این کار را انجههام می داد.
من باید گیاهخوار شدن را هم به فهرست کارهای آسان اضافه کنم. در دبیرستان من بارها و بارها گیاهخوار شدم تهها
در جمع دوستان برای خود هویتی داشته باشم. من در وااقع هدف دیگری از گیاهخوار شدن دنبال می کردم که آن پز
دادن به مردم بود. حقیقت این بود که تنها در اماکن عمومی و مقابل غریبه ههها، پههز گیههاهخواری داشههتم و در حریههم
خصوصی، مثل یک پاندول در نوسان بودم. تقریبا هر شب پههدر سههر میهز غههذا از همهه سهئوال می کههرد: آیها کسههی

محدودیتی برای خوردن غذایی خاص دارد؟ 
دهم- ه خهودم عهذاب ب دون اینکهه ب هنگامی که به کالج رفتم تصمیم گرفتم که هر چیزی را که دوسهت دارم - ب
بخورم. دیگر تصمیم گرفته بودم که عذاب وجدان هنگام خوردن گوشت حیوانههات را فرامههوش کنههم چههون دیگههر
نیازی به داشتن «هویت» خاص نمی دیدم. البته در کالج هیچ کس نمی دانست که من اقبل گیاهخوار بههودم بههه همیههن
دلیل نیازی نبود که نقش بازی کنم.شاید هم به دلیل شیوع تههب گیههاهخواری در خوابگههاه بههود کههه تصههمیم گرفتههم

گیاهخواری را رها کنم. 
اما پس از یکسال هنگامی که وارد رشته فلسفه شدم دوباره تصهمیم گرفتهم کهه گیههاهخوار شههوم. پهس از ورود بهه
زندگی علمی و دانشگاهی، برایم دشوار بود که تنااقضاتی را که در خوردن گوشت حیوانات هست را فراموش کنههم.
من معتقد بودم که زندگی باید و حتما بر اساس عقل و منطق باشد. تصور کنید که پی بردن بههه ایههن وااقعیههت در آن

زمان تا چه حدی مرا از لحاظ روحی آزار می داد. 
 سال به این کار ادامه دادم. اما چههرا؟  بههه2هنگامی که فارغ التحصیل شدم، دوباره خوردن گوشت را شروع کردم و 

خاطر اینکه مزه خوبی داشت. و چون برای ما داستان هایی کههه دربههاره خودمههان و دیگههران می سههازیم مهههم تههر  از
عقلنیت است. و من در داستانی که برای خودم داشتم خود را بخشیده بودم.

پس از آن با خانمی ملاقات کردم که بعدا همسرم شد. چند هفته پس از نخستین ملاقات،  متوجه شدیم که در حال
بحث درباره دو موضوع جالب هستیم؛ ازدواج و گیاهخواری.

رابطه او با گوشت حیوانات شباهت خاصی به داستان زندگی من داشت. او شهب ها هنگهام خههواب بهه ایههن نههتیجه
می رسید که خوردن گوشت خوب نیست اما سر میز صبحانه همه چیز یادش می رفت. او ماننههد مههن حیههن خههوردن
گوشت می دانست که کار اشتباهی انجام می دهد اما چون باور داشت که انسان جایزالخطاسههت خههودش را همههواره
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می بخشید و به خوردن گوشت ادامه می داد. او نیز مانند من شهودی در این زمینه داشت اما ایههن شهههود بههه اقههدری
عمیق نبود که او رااز خوردن گوشت منصرف کند.

مردم به دلیل مختلفی ازدواج می کنند اما دلیلی که باعث شد ما تصمیم به ازدواج بگیریهم آغهاز یهک تفکهر جدیهد
مشترک بود. ما تصور می کردیم که در کنار هم می توانیم آدم بهتری شویم و اوضاع برایمان بهتر خواهد شد. 

این تصمیم خیلی خوبی است اما چگونه باید بهتر شویم؟ من راه های بسیاری برای بهتر شدن می دانم مثل یک زبان
خارجی یاد بگیرم، صبورتر باشم و سخت تر کار کنههم. همچنیههن پیشههنهادهای متعههددی بههرای بهههتر شههدن زنههدگی
مشترکمان دارم اما وااقعا به تفاهم رسیدن در مورد مسائل کلیدی و مهم در زندگی مشترک بسیار دشوار است. حههتی

در ابتدای ازدواج که احساسات سرشار است دست یافتن به این هدف بسیار دشوار به نظر می رسد.
ما هر دو نسبت به خوردن گوشت حیوانات اکراه داشتیم اما این اکراه را فراموش کرده بودیم به همین دلیههل تصههور
کردیم که همین موضوع می تواند نقطه شروع خوبی برای ما باشد. در همان هفته اول تصمیم گرفتیم کههه گیههاهخوار

شویم.
البته شام مراسم عروسی مختص گیاهخواران نبود چون می دانستیم که عادلنه نیست میهمانان خود را که بعضا از راه
دور آمده بودند از خوردن گوشت محروم کنیم. همچنین ما در ماه عسل خود ماهی خوردیم چون در ژاپن بههودیم و
در ژاپن دشوار بتوان  ماهی نخورد. هنگامی هم که به خانه جدید خود برگشتیم هر چند واقت یکبار همبرگر، سوپ

مرغ، تن ماهی و استیک می خوردیم. البته این مصرف گوشت همیشگی نبود.
به نظرم می رسید که  این شیوه درستی است. ما به طور همسازی متنااقض عمل می کردیم. چرا  تغذیه ما بایهد جهدا
از سایر اخلاقیات مان باشد؟ مها آدم هههای صهاداقی هسهتیم امها گههاهی ههم دروغ می گههوییم. بهه همیههن ترتیهب مهها

گیاهخوارهایی بودیم که گاهی گوشت هم می خوردیم.

با آنکه من بزرگ شده بودم اما داقیقهها دربههاره گیههاهخواری، تصههورات دوران بچگههی خههود را داشههتم. در آن زمههان
–اطلعات زیادی در مورد حیوانات نداشتم و نمی دانستم که آنها چگونه کشته می شوند  هر چند که ته دلم در ایههن

مورد نگران بودم. به همین دلیل هنگامی هم که بزرگ شده بودم عجله ای برای کنار آمدن با خود در مورد خوردن و
یا نخوردن گوشت حیوانات نداشتم. اما هنگامی که تصمیم گرفتیم بچه دار شویم داستان تغییر کرد.

نیم ساعت پس از اینکه پسرم متولد شد من نزد اعضای خانواده در اتاق انتظار رفتم تا این خههبر خههوب را بههه آنههها
بدهم.

- گفتی که بچه، پسر است؟
- اسمش چیه؟

- شکل کیه؟
- زود باش همه چیز رو بگو

من سئوالت آنها را سریع پاسخ دادم و سپس به گوشه ای رفتم و موبایلم را روشن کردم.
گفتم: مادربزرگ! ما بچه دار شدیم

مادربزرگ فقط یک دستگاه تلفن در خانه داشت که آن هم در آشپزخانه بود. او پس از زنگ اول تلفن را برداشت و
معلوم بود که پشت میز منتظر تلفن بوده است. آن زمان نیمه شب بود. احتمال او در آن زمان مشههغول آمههاده سههازی
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مرغ و هویج برای اقرار دادن داخل فریزر بود. من هرگز او را در حال گریه کردن ندیده بودم اما در حالی که پشههت
تلفن گریه می کرد از من پرسید: بچه چند کیلو است؟

چند روز بعد پس از اینکه از بیمارستان به خانه برگشتیم نامه ای برای یکههی از دوسههتانم فرسههتادم و در داخههل نههامه
عکسی از خودم و بچه اقرار دادم. او در پاسخ من خیلی ساده نوشت: « همه چیز دوباره ممکن است.» جملههه بسههیار
خوبی بود. خودم هم چنین حسی داشتم. ما می توانیم دوباره داستان های تکراری زنههدگی خههود را بهها کمههی تغییههر،
تعریف و بازگو کنیم. البته گزینه دیگری هم داریم و آن هم تعریف داستان های جدیدی است. دنیا فرصهت دیگهری

به ما داده بود.

خوردن حیوانات

شاید اولین انگیزه پسر من در زندگی، خوردن بود. چند ثانیه پس از تولد، او از سینه مادرش تغذیه می کههرد. مههن بهها
شگفتی بی سابقه ای فقط نظاره می کردم.  او بدون هیچ تجربه اقبلی می دانست که چگونه بایههد از سههینه مههادر شههیر
بخورد. میلیون ها سال تکامل این دانش را در وجود او به ودیعه نهاده بود.  البته تنها غذا خوردن او غیر ارادی نبههود

بلکه ضربان اقلب او و هچنین تنفسش هم غیر ارادی و بدون آموزش اقبلی انجام می شد. 
شگفت زدگی من بی سابقه بود اما مرا با پیشهینیانم پیونههد مههی داد. ناخودآگههاه یههاد درخههت خههانواده خههود افتههادم.
همانگونه که من شیر خوردن بچه ام را تماشا می کردم، والدینم نیز شیر خوردن من، مادر بزرگم شیر خوردن مههادرم
و مادر مادر بزرگم، شیر خوردن مادر بزرگم را تماشا کرده بودند. دو وااقع همههه نههوزادان حهتی نههوزادان انسههان های

غارنشین اولیه هم شیر مادرشان را می خوردند. 
همزمان با تولد فرزندم، من هم نوشتن این کتاب را شروع کردم. به نظر می رسید که تمههام زنههدگی او حههول محههور
خوردن می چرخد. او یا شیر می خورد، یا پس از خوردن شیر می خوابید، دوباره برای خوردن شههیر گریههه می کههرد و
پس از خوردن شیر خودش را خیس می کرد. زمانی که این کتاب را تمام کنم او اقادر خواهد بود که حههرف بزنههد و
غذایش را بهتر هضم کند. غذا دادن به فرزندم مانند غذا خوردن خودم نیست بلکه اهمیت بیشتری برایم دارد. چون
غذا خوردن او ارتباط مستقیم با سلمت جسمانی اش دارد. همچنین ماجراهایی کههه بهها غههذا درارتبههاط اسههت برایههم
اهمیت دارد. همین ماجراهاست که خانواده ما را متحد نگاه می دارد. من در سنت یهودی خانواده خود آمههوختم کههه
غذا دو هدف را به موازات هم دنبال می کند: تغذیه و یادآوری. خههوردن و داسههتان گههویی دو مههولفه جدانشههدنی از
یکدیگر هستند، درست مثل آب نمک که اشک هم هست و عسل که نه فقط شیرین است بلکه شیرینی را به یاد مهها

می آورد.

در دنیا هزاران ماده غذایی مختلف وجود دارد و مشخص نیست که چرا ما فقط انتخاب های محدودی ازمیان  مههواد
غذایی موجود داریم. باید توضیحی برای این ترجیحات ما باشد. ما باید توضیحی دهیههم کههه چههرا جعفههری داخههل
بشقاب برای تزئین آن است و پاستا برای صبحانه مناسب نیست. همچنین باید بگوییم که چرا بال مههرغ می خههوریم
اما چشم مرغ را مصرف نمی کنیم. چرا گوشت گاو میخوریم اما گوشت سگ نمی خههوریم. همیههن داسههتان ها بههاعث

تثبیت روایت ها و در نهایت وضع اقوانین جدید می شود.
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خیلی از موااقع در زندگی فراموش کرده ام که داستان های زیادی در مورد غذا دارم. من فقط چیزهایی می خوردم که
موجود، خوشمزه، طبیعی و بهداشتی بودند. اما هیچ کس علت خوردن این مواد غذایی را برایم توضیح نمی داد. 

این داستان در اقالب یک کتاب آغاز نشد. اقضیه ساده تر  بود؛ من و خانواده ام می خواستیم بدانیم که گوشت چیست؟
با حیوانات چگونه رفتار می شود و این موضوع تا چه اندازه ای اهمیت دارد؟ اثرات ااقتصههادی، اجتمههاعی و محیههط
زیستی خوردن گوشت حیوانات چیست؟ من به عنوان یک پدر با وااقعیت هایی مواجه شدم که نمی توانستم به عنوان
یک شهروند عادی نسبت به آنها بی اعتنا باشم و به عنوان یک نویسنده آنها را تنها نزد خود نگه دارم و منتشر نکنم.

البته مواجهه با این وااقعیت ها با مسئولیت نوشتن، تفاوت دارد.

 درصد حیوانههاتی کههه در آمریکهها خههورده۹۹من می خواستم که به این پرسش ها پاسخ مفصل و داقیق بدهم. با آنکه 
می شوند در دامداری های صنعتی پرورش می یابند و من در کتابم در مورد این موضوع مفصل توضیح خواهم داد اما
درباره یک درصد دیگر از حیواناتی که از طریق دامپروری وارد چرخه خوراک انسان ها می شوند نیز توضیح خواهم

داد.
البته باید صاداقانه بگویم که اقبل از آغاز تحقیقات خود می دانستم کههه اطلعههات ریههز و جزئههی در ایههن مههورد پیههدا
نخواهم کرد و می توانم تنها اطلعات کلی بدهم. البته دیگران هههم همیههن عقیههده را داشههتند. هههر بههار کههه می گفتههم
می خواهم کتابی در مورد خوردن گوشت حیوانات بنویسم آنها بدون اینکه نظرات من را بدانند مدعی می شدند کههه
می خواهم از جنبش گیاهخواری حمایت کنم. البته این تصور بسیاری از خوانندگان خواهد بود که تحقیق در مههورد
دامداری، در نهایت تشویق مردم به نخوردن گوشت  خواهد بود. این پیشفرض خود بسههیار گویاسههت. انگههار همههه
می دانند که با تحقیق درباره گوشت شما به نخوردن آن سوق داده می شوید. شما با  دیدن عنههوان ایههن کتههاب، چههه

تصوری داشتید؟

من هم تصور می کردم که نوشتن این کتاب در نهایت تشویق به گیاهخواری خواهد بود اما اینگونه نشد. استدلل به
نفع گیاهخواری ارزشمند است اما موضوع بحث من در این کتاب نیست. 

دامداری یک موضوع بسیار پیچیده است.در این حوزه شما نمی توانید دو حیوان، دو مصرف کننههده و یهها دو دامههدار
پیدا کنید که کامل شبیه به هم باشند.

بعد از انجام تحقیقات میدانی بسیار، خواندن منابع متعدد و همچنین مصاحبه با افراد مطلع،  از خودم پرسیدم که آیهها
می توانم نکات مهم و منسجمی در مورد موضوعی گفت که تا این حد پراکنده است؟ بحث اینجا تنها بر سر گوشت
به صورت یک مفهوم کلی نیست بلکه بحث در مورد یک حیوان، چگونگی پرورش آن در مزرعهه، چکهونگی ذبهح
آن، فروشش در بازار و خورده شدنش است. همین گستردگی مطالب باعث می شود کههه حقههایق مربههوطه را  نتههوان

مانند اجزای یک پازل در کنار هم اقرار داد.

خوردن گوشت حیوانات هم مانند سقط جنین از موضوعاتی است که  در باره جزئیات آن توافق کلی وجود نههدارد
اا چهه چیزههایی را تجربهه ال کی جنین از شخص بالقوه به شخص بالفعل بدل می شود؟ یا اینکه یک حیوان وااقع (مث
می کند؟) . همچنین بسیاری از مردم دوست ندارند در مورد رنج حیوانات حین ذبح شدن چیزی بخوانند و بشنوند
چون حالشان بد می شود و به همین دلیل موضعی تهاجمی و یا تدافعی اتخاذ می کنند. بهها تههوجه بههه اینکههه خههوردن
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گوشت حیوانات، موضوعی جنجالی است هر سئوالی باعث مطرح شدن سوال دیگری می شود و شما ناگهان متوجه
می شوید که دارید از مطلبی که بهش اعتقاد ندارید دفاع می کنید و یا از مطلبی که به آن اعتقاد دارید دفاع نمی کنید.

همچنین تفاوت اقائل شدن میان وااقعیت و احساس ما  دربههاره آن وااقعیههت  دشههوار اسههت. معمههول مجادله هههایی و
بحث هایی که در مورد خوردن حیوانات وجود دارد اساسا بحث و مجادله نیست بله اختلف سلیقه است. و جههایی
ال اینکه ما به طور متوسط سالنه چقدر گوشههت می خههوریم؛ یهها  اینکههه –که شواهد و حقایق مستند وجود دارد  مث

 توسط پرورشگاه های ماهی نابود شده اند؛ یا  اینکه ذبح گهاو چگهونه صهورت۱چقدر مرداب های زیستگاه مانگرو
می گیرد- این پرسش بوجود می آید که باید با این حقایق چه کرد؟ آیا اقرار است این حقایق از نظر اخلاقی مردم را

مجاب کنند که گوشت خوردن را کنار بگذارند یا فقط جهت اطلع گوشت خواران هستند؟
با اینکه این کتاب حاصل تحقیقات دامنه دار است و در آن سعی کرده  ام تا جایی که ممکن است گزارش عینههی از
ال از محافظه کارانه ترین آمار و اراقام  (اغلب برگرفته از منابع دولتی) استفاده کرده ام و دو نفر –مسائل ارائه دهم  مث

را استخدام کردم تا صحت آمار را وارسی کنند و کوشیده ایم حقایق را از چندین منبع مختلف مطابقت بدهیم- بههاز
من این کتاب را یک روایت محسوب می کنههم . داده هههای زیههادی در دسههت اسههت امهها  داده ههها  اغلههب نههااقص و
تعبیرپذیرند.  وااقعیت ها مهم هستند اما به خودی خود معنادار نیستند به ویژه کههه در معههرض تعههبیر هههای مختلههف
هستند؛ استفاده از واژه های مختلف نیز ممکن است باعث برداشههت های متفههاوتی بشههود. مثل هنگههامی کههه از  درد
کشیدن  مرغ ها  حرف می زنیم، هر اقدر هم که درباره فیزیولوژی درد  مرغ بدانیم داقیقا مشخص نیست که منظههور
ما از درد چیست؟ چقدر طول می کشد؟ چه نشانه هایی دارد. اما اگر همین اصطلح های چنههد وجهههی را در اقههالب
داستان روایت کنیم، چه داستان ترحم و چه داستان سلطه، یا هردو، آنگاه مردم می فهمند که شما در مورد خههوردن

حیوانات چه می گویید.

همه ما به نوعی برساخته داستان ها هستیم. مههن بههه بعههدازظهرهای شههنبه ای فکههر می کنههم کههه دور میههز آشههپزخانه
مادربررگ می نشستم. تنها من و مادربزرگ بودیم و نان های سیاه داخل توستر و یخچال پرسر و صدا که روی آن را
عکس های خانوادگی پوشانده بود. مادربزرگ ماجرای فرارش از اروپا را شرح می داد و غذاهایی را  که مجبور بههود
بخورد یا  نخورد. این داستان زندگی او بود. او هر چند واقت یکبار می گفت: به من گوش کن. منظورش این بود که

می خواهد نکته مهمی را بگوید هر چند که آن زمان متوجه نمی شدم.

هر چند که جزئیات درس هایی را که از مادربزرگ آموختم به خاطر ندارم اما کلیههت داسههتانش را می دانههم و  سههعی
می کنم درس هایی را که از مادربزرگ آموخته ام به پسرم انتقال بدهم و هدف اصلی و آگاهانه این کتاب ههم همیههن
است. در ابتدای کار دلهره فراوانی دارم چرا که این بحث دامنه و پیامدهای شگرفی دارد.  از بحث سههلخی سههالنه
ده میلیارد حیوان در آمریکا و همچنین  موضوعاتی  مانند تخریب محیط زیست ،شرایط کارگران سههل خ خههانه ههها،
گرسنگی در جهان و همچنین شیوع بیماری های همه گیر خطرناک که بگذریم  این سئوال مطرح می شههود  کههه در
مورد خود و همنوعان خود چه فکر می کنیم. ما تنها راوی داستان نیستیم بلکه در وااقع خود داستان هستیم. اگر مههن
و همسرم،  فرزندمان را گیاهخوار بار بیاوریم، او دیگر تهک غهذای مهادربزرگ پهدرش را نخواههد خهورد، و بهاور

نخواهد کرد که او بهترین آشپز تاریخ است. داستان زندگی ما و مادربزرگ باید تغییر کند. 
نخستین کلماتی که مادر بزرگ من پس از  دیدن پسرم برای اولین بار به زبان آورد این بود: انتقام من.

1Mangroveدرختی از خانواده حرا که در مناطق ساحلی گرمسیری می روید  
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آیا او این کلمات را از بین بی شمار سخنانی که می توانست بگوید انتخهاب کهرده بهود و یها ایهن کلمهات بهرای او
انتخاب شده بودند؟

به من گوش كنید:

«ما ثروتمند نبودیم اما همیشه به اقدر کافی داشتیم. پنجشنبه ها  نان می پختیم و این نان برای تمههام هفتهه کههافی بههود.
 مههرغ داشههتیم و سههوپ بهها رشههته. آن زمههان نههزد اقصههاب می رفههتیم و2جمعه، پن کیک درست می کریم. روز شبات

درخواست چربی بیشتر می کردیم. اقسمت های پرچربی، بهترین بخش گوشت بود. آن زمان مثل امروز نبود که مردم
از چربی فراری باشند. ما یخچال نداشتیم اما شیر و پنیر داشتیم. ما همه نوع سبزیجات نداشتیم اما همان  سبزیجاتی
که داشتیم برایمان کافی بود. شما الن همه چیز دارید و اقدرش را نمی دانید. ما خبر نداشتیم چیزهای دیگههری هههم

هست و به آن چه داشتیم راضی بودیم.
اما ناگهان همه چیز تغییر کرد.  جنگ،  زندگی ما را  به جهنههم تبههدیل کههرد و مههن همههه چیههز را از دسههت دادم. از
خانواده جدا شدم و همیشه شب و روز در حال فرار بودم چون آلمانی ها همه جا بودنههد. اگههر یههک لحظههه تواقههف
می کردی کارت تمام بود. غذای کافی وجود نداشت. از فرط گرسنگی، پوست و استخوان شههده بههودم. تمههام بههدنم
زخم شده بود و حرکت کردن برایم دشوار بود. پیدا کردن غذا از سطل زباله جالب نبود اما من چاره ای نداشتم جههز
اینکه ته مانده و دور ریز غذاهای مردم را بخوردم. هر کسی مجبور بود برای بقای خودش تلش کند. من هههر چههه

پیدا می کردم می خوردم. نمی توانم بگویم که چه چیزهایی می خوردم.
البته در بدترین موااقع، آدم های خوبی هم پیدا می شدند. یک نفر به من یاد داد که انتهای پاچه شلوارم را گههره بزنههم
تا بتوانم داخل پاچه ها را با سیب زمینی هایی که می دزدیدم پر کنم. مجبور بودم با پاچه های گره خههورده، کیلومترههها
راه بروم چون معلوم نبود که کی شانس به من رو کند و باز  سیب زمینی پیدا کنم. یک روز یههک نفههر مقههدار کمههی
برنج به من داد و من دو روز راه رفتم تا به بازار برسم و آن را با مقداری صابون معاوضه کنم. سههپس صههابون را در

بازار دیگری با لوبیا معاوضه کردم. آن زمان نیاز به شانس بود.
اما آخر جنگ از همه بدتر بود. خیلی ها در اواخر جنگ مردند و من نمی دانستم که آیا فردا زنده خواهم بود یا خیر.

یک کشاورز روس که خدا بیامرزدش، شرایط من را دید و مقداری گوشت از داخل خانه اش به من داد.
- پس  او زندگی شما نجات داد

- من آن را نخوردم
-  آن را نخوردی؟

- گوشت خوک بود. من گوشت خوک نمی خوردم
- چرا؟

- منظورت از چرا چیه؟
-  نخوردی،  چون گوشت حلل نبود؟

- البته
- حتی اگر زندگی ات در خطر بود؟

- اگر هیچ چیز مهم نباشد پس چیزی برای نجات دادن نیست

2Shabbat  .به روز تعطیل هفتگی یهودیان  (شنبه)  می گویند. که به صورت سمبلیک به معنای هفتمین روز آفرینش است
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 کیلومتر طول داشته باشند.۱20تورهای ماهیگیری امروزی می توانند تا 
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جرج

در بیست و شش سال اول زندگی آم  از حیوانات بیزار بودم. آنها را آزاردهنده، کثیف، غیر اقابل پیش بینههی، غریههب،
ترسناک و کامل غیر ضروری می دانستم. بیشتر از هر حیوان دیگری از سگ بدم می آمد. بیزاری از سگ را از مادر به
به ارث برده بودم که او هم از مادربزرگش به ارث برده بود. در کودکی تنها به شرطی به خانه دوستانم می رفتههم کههه
سگ خود را در اتاق دیگری حبس کنند. واقتی که در پارک سگی به من نزدیک می شد از ترس می لرزیدم و به پههدر
پناه می بردم تا اینکه پدرم مرا روی دوش خودش بگیرد. من حتی دوست نداشتم برنامه های تلویزیونی که سههگ در
آن بود تماشا کنم. از کسانی که با دیدن سگ هیجان زده می شدند بدم می آمد. حتی نسبت بههه افههراد نابینههایی کههه از

سگ کمک می گرفتند احساس بدی پیدا کرده بودم.
اما یک روز به فردی تبدیل شدم که عاشق سگ بود. 

البته انگار جرج از آسمان پایین افتاد. من و همسرم هرگز در مورد داشتن سگ حتی فکر هم نکرده بهودیم امها یهک
روز شنبه هنگامی که در کوچه هفتم در محله بروکلین که زندگی می کردیم در حال اقدم زدن بههودیم بههه یههک سههگ
کوچک سیاه رنگ برخورد کردیم که گوشه خیابان خوابیده بود. من معمول با نگاه اول عاشق چیزی نمی شوم اما در

اولین نگاه عاشق این سگ لعنتی شدم حتی اقبل از اینکه آن را لمس کنم.

سرپرستی این توله سگ زیبا شاید غیراقابل پیشبینی ترین تصمیم زندگی ام بوده باشد. از آن نوع سههگ هایی بههود کههه
حتی سنگ دل ترین مخالفان سگ ها هم جذب اش می شوند.  نمی دانههم چههه حسههی درون آدم ههها وجههود دارد کههه
ناگهان شیفته حیوانات می شوند. مثل هر نژادی از سگ طرفههداران خههاص خههود را دارد و یهها دوسههتداران پرنههده ها
حاضرند ساعت ها به آسمان خیره شوند تا پرنده مورد علاقه خود را ببینند. و یا دوستداران  گربه که ساعت ها بههرای
این حیوان واقت صرف می کنند. کتاب های بچه ها نیز مملو از عکس های خرگوش و موش و خرس و گوزن اسههت
البته در برخی از کتاب ها تصاویر سوسمار و  عنکبوت نیز به چشم می خورد. شما تا حال اسباب بازی ای را ندیده اید
که مثل به شکل سنگ طراحی شود اما بیشتر اسباب بازی ها به شکل حیوان هسههتند. واقههتی کلکسههیونرهای تمههبر از

عشق و علاقه شان به تمبر می گویند معنای عشق آنها متفاوت با رابطه عاطفی با حیوانات است.

–به هر حال ما سگ سرگردان را  که ماده از آب درآمد - به خانه بردیم و آن را در آغوش گرفتم. سپس اجازه دادم

تا دست مرا لیس بزند و بعد صورتم را لیس زد. سپس نوبت به من رسهید کهه صههورتش را لیهس بزنهم. حهال مهن
دوستدار سگ هستم و تا آخر عمر هم خواهم بود.

شصت و سه درصد خانوارهای آمریکایی صاحب یک حیوان خانگی هستند. این رواج گسترده از این جهههت اقابههل
توجه است که پدیده ای جدید است. نگهداری حیوانات در پی رشههد طبقههه متوسههط و همچنیههن شهرنشههینی رونههق
یافت. شاید چون مردم دیگر نمی توانستتند با حیوانات در فضاهای شهری در تمههاس باشههند تصههمیم بههه نگهههداری
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حیوانات خانگی گرفتند.شاید هم چون نگهههداری حیههوان خههرج دارد ایههن کههار یههک تجمههل و دلیههل فخرفروشههی
 میلیارد دلر خرج نگهداری از حیوانات خانگی می کنند.۳4محسوب می شود.  مردم آمریکا سالنه حدود 

  یک اثر کلسیک بههه شههمار می آیههد۳سر کیث توماس مور خ آکسفورد که کتاب او با عنوان «انسان و حیات وحش»
معتقد است که:

  گسترش نگهداری از حیوانات خانگی در میان طبقه متوسههط شهرنشههین در اوایههل دوره مههدرن، پدیههده
ایست که پیامدهای اجتماعی، روانی و ااقتصادی مهمی داشته است...  ایههن پدیههده پیامههدهای فکههری هههم
داشته است. نگهداری از حیوانات خانگی باعث شههد تهها طبقهه متوسههط دربههاره هههوش حیوانههات تصههور
خوش بینانه تری داشته باشند و باعث رواج روایت های بیشمار درباره دانایی حیوانات شد.  این انگاره را
تقویت کرد  که شاید حیوانات نیز دارای شخصیت منحصر به فرد باشند. و مبنای روانشناختی این دیدگاه

را فراهم که حدااقل برخی از حیوانات لیااقت این را دارند که در شمول ملحظات اخلاقی وارد شوند.

البته این درست نیست که بگویم رابطه من با جرج باعث شد که به «دانایی» حیوانات اعتقههاد پیههدا کنههم. گذشههته از
آشنایی با برخی نیازهای پایه ای جرج، من وااقعا نمی دانم که در مغز این حیوان چه می گذرد (هر چند متقاعد شده ام
که به جز غرایز ابتدایی، اتفااقات دیگری هم در مغزش می افتد).  به همان اندازه که گاهی از خنگ بودن این حیوان
متعجب می شوم برخی موااقع  هوش او هم مرا متعجههب می کنههد. البتههه اختلفههات مهها بهها یکههدیگر بسههیار بیشههتر از

شباهت هایمان است.

جرج موجودی نیست که صرفا بخواهد ابراز محبت کند و محبت بگیرد. در وااقع این حیههوان در بسههیاری از موااقههع
باعث دردسر ما می شود. او در برخهی موااقهع مقابهل میهمانههان ادرار می کنهد؛ کفش هها و اسهباب بازی های پسهرم را
می جود؛ علاقه مفرطی به کشتن سنجاب ها دارد؛ تخته های اسکیت را خراب می کند؛ خاک زیههر گل هههای بههاغچه را
می کند؛ مهارت شگفت انگیزی در وسط انداختن خودش مواقع عکس گرفتن دارد؛ زنان در دوره اقاعدگی را شرمنده
می کند؛ روی وسایل نوی خانه خراش می اندازد و گاهی هم برای انتقام گرفتن (معلوم نیست انتقام از چه؟) داخههل

خانه مدفوع می کند.

همین چالش ها درباره ارتباط با او و یا درک انگیزهای او باعث می شود تا برخی از موااقع تصمیم بگیرم با چیزی یهها
کس دیگر به جز جرج ارتباط براقرار کنم. البته جرج می تواند نسبت به چند کلمه واکنش نشان دهههد (و نسههبت بههه
خیلی کلمات واکنش نشان نمی دهد) اما روابط ما با هم کامل خارج از حوزه زبان مکالمه است. به نظر می رسد که
جرج  افکار و احساساتی در سر دارد. برخی موااقع فکر می کنم که این تفکرات و احساسات را متوجه می شههوم امهها
در بیشتر موااقع نمی توانم. او داقیقا مانند یک عکس است که نمی تواند بیان کند که اجازه دیدن چه چیزی را به مههن

می دهد. او تجسم یک راز است و احتمال من هم برای او مثل یک عکس هستم.

همین دیشب هنگامی که چشمم را از روی کتابی که می خواندم برداشتم دیدم که جرج از آنسوی اتاق به من خیره
شده است. از او سئوال کردم: کی اومدی توی اتاق؟

Man and the Natural World
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او چشمانش را فرو گرفت و نگاهش را به سمت دیگر انداخت. او هنههوز هههم بههرای مههن یههک موجههود غیههر اقابههل
پیش بینی است. باوجود اینکه به هم خیلی نزدیک هستیم اما برخی موااقع از غریبههه بههودن او می ترسههم. اینکههه بچههه
کوچک در خانه دارم اقضیه را ترسناک تر می کند. می ترسم که روزی او به  پسرم حمله کند و هیچ تضمینی نیست

که چنین کاری نکند.

فهرست کردن اختلفات من و جرج می تواند یک کتاب را پر کند اما جرج نیز مانند من، درد را احساس می کند، بههه
دنبال لذت بردن است و تنها به بازی و خوردن اهمیت نمی دهد بلکه همدم هم می خواهههد. نیههازی نیسهت کهه مههن
جزئیات ویژگی های اخلاقی و سلیق او بدانم اما در همین حد می دانم که او چشم انداز و سبک و سیاق منحصر به
خود را در  امور مختلف دارد. روانشناسی من و او شبیه هم نیست و هر کدام از ما از منظرهای مختلفی به دنیا نگاه

می کنیم و منظر هر کدام از ما ذاتی و کامل منحصر به فرد است.
من جرج را نمی خورم چون او متعلق به من است اما چرا نباید سگ های دیگری را که هرگز ندیده ام نخههورم؟ و یهها

چه منطقی وجود دارد که من سگ را نخورم و حیوانات دیگر را بخورم؟

دلیلی برای خوردن سگ

به رغم آنکه خوردن گوشت سگ در چهل و چهار ایالت آمریکا کامل اقانونی است امهها خههوردن گوشههت «بهههترین
دوست انسان» به اندازه خوردن گوشت یک دوست صمیمی، تابو به شههمار می آیههد. حههتی گوشههتخواران اقهههار هههم
حاضر به خوردن گوشت سگ نیستند. حتی در برنامه های تلویزیونی آشپزهای معروفی که هههر گوشههتی مههی پزنههد،
هرگز نمی بیند که مثل یک توله سگ از داخل اقابلمه آنها بیرون بیاید. چندی پیههش، گههوردون رمههزی، یکههی از ایههن
آشپزهای معروف در تلویزیون آمریکا گفت که اگر روزی فرزندانش گیاهخوار شوند  آنها را شههوک الکههتریکی مههی
دهد اما می خواهم از او سئوال کنم اگر  روزی بچه هایش سگ خانگی شان را آب پز کردند و خوردند چه واکنشههی

نشان خواهد داد؟

سگ ها حیوانات فوق العاده و منحصر به فردی هستند اما از لحاظ فکری و تجربی ظرفیت پههایینی دارنههد.  خوک ههها
هم به اندازه سگ ها باهوش هستند و احساسات دارند. آنها نمی تواننههد ماننههد یههک سههگ عقههب ماشههین بپرنههد امهها
می توانند بدوند؛ بازی کنند، بدجنسی کنند؛ اجسام پرتاب شده را بگیرند و احساسات را پاسخ بدهند. پس چههرا مهها

سگ ها را مثل خوک ها روی آتش کباب نمی کنیم؟
 و خیلی چیزها  درباره انسان است.سگ هاتابو بودن خوردن سگ، نشانگر خیلی چیزها درباره ی 

فرانسو ی ها که عاشق سگ هایشان هستند برخی موااقع اسب هایشان را می خورند.
اسپانیایی ها که عاشق اسب هایشان هستند برخی موااقع گاوهایشان را می خورند.

هندی ها که عاشق گاوهایشان هستند برخی موااقع سگ هایشان را می خورند.

به اقول جرج ارول در مزرعه حیوانات: همه حیوانات برابر هستند اما برخی حیوانات برابرتر از بقیه هستند. 
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البته این ترجیح های غذایی ما بین حیوانات، اقانون طبیعت نیست بلکه داستان هایی هسههت کههه مهها دربههاره طههبیعت
ساخته ایم. 

پس حق با چه کسی است؟ و چرا باید سگ را از از منوی غذایی خارج کرد؟
برخی از گوشتخواران می گویند:

حیواناتی که می توانند همدم شما باشند را نخورید.–
ال به عنوان حیوان همدم نیستند. می شوند اما سگ ها در همه جاهایی که خورده –   تکلیههف همسههایه هایمث

ما که اصل حیوان در خانه نگه نمی دارند چه می شود؟ آیا ما حق داریم که نگذاریم آنها برای شام گوشت
سگ بخورند؟

خب پس بگویم:
حیواناتی که ظرفیت روانی اقابل توجهی دارند را نخورید.–
اگر منظور از «ظرفیت روانی اقابل توجه» ظرفیت فکری در حد یک سگ است پس حیواناتی نظیر خوک،–

گاو، مرغ و بسیاری از حیوانات دریایی هم از ظرفیتی مشابه برخوردارند. اگر این نظریههه را اقبههول داشههته
باشیم آنگاه انسان هایی که از لحاظ عقلنی و روانی مشکل دارند نیز اقابل خوردن می شوند.

پس بگوییم:
 رعایت تابوهایی مثل: مدفوع خودت را دستکاری نکن؛ با خواهرت نخههواب؛ یههاتابوها دلیل وجودی خوبی دارند.

همدم ات را نخور از جهت تکاملی به نفع ما هستند.
اما  خوردن گوشت سگ در بسیاری از کشورها یک تابو نیست و برای سلمت ما هیچ ضرری ندارد. گوشت سههگ

اگر به درستی پخته شود همان اقدر برای سلمت ما خطرناک خواهد بود که هر گوشت دیگر.  

در وااقع خوردن گوشت سگ سابقه ای دیرینه دارد. در اقبرهای متعلق به اقرن چهارم میلدی تصاویر سگ هایی نقهش
بسته که مثل سایر حیوانات برای مصرف در آن زمان ذبح می شدند. حتی در برخی از زبان ها هم می توان متوجه شد
که تمایل زیادی برای خوردن گوشت سگ وجود داشته است.مثل در زبان چینی-کره ای نشانه عدالت و انصههاف  (

yeon.«به طور تحت اللفظی این گونه ترجمه شده است: « مثل گوشت سگ پخته شده لذیذ است (
حتی بقراط گوشت سگ را منبع اقدرت می دانست. رومی ها توله سگ شیرخواره می خوردند و سرخپوسههتان داکوتهها
طرفدار جگر سگ بودند و ساکنان هاوایی در گذشته ای نه چندان دور مغز و خههون سههگ را می خوردنههد. از سههوی
دیگر سگ بدون موی مکزیکی پای ثابت منوی غذایی آزتک ها بود. حتی کاپیتان کوک هم سگ می خههورد. رولنههد
آموندسن اقطب نورد هم هنگامی که خیلی گرسنه شد سگ های سورتمه اش را خورد.  امههروز هههم فیلیپینی ههها بههرای
اینکه بدشانسی را از خود دور کنند گوشت سگ می خورند؛ در چین و کره از گوشت سگ به عنههوان دارو اسههتفاده
می شود؛ در نیجریه برای افزایش اقوای جنسی مورد استفاده اقرار می گیرد و در یک کلم استفاده از گوشت سههگ بههه

 را4دلیل لذیذ بودن در بسیاری از مکان های جهان رایج است. برای اقرن های چینی ها نژاد  سههگ چههوی زبههان سههیاه
برای خوردن پروش می دادند و یا خیلی از کشورهای اروپایی که هنوز هم اقههوانین مکتههوبی در مههورد کالبدشههکافی

سگ ها اقبل از مصرف گوشتشان دارند.

4 -  Black tongued chow 
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البته انجام شدن کاری در چهار گوشه از دنیا در طی یک زمان طولنی، الزاما به معنی درست بودن آن عمههل نیسههت
اما برخلف گوشت های دامداری های صنعتی که باید  با نگهداری و پرورش حیوانات در دامههداری ها تهیههه شههوند،

خود سگ ها ظاهرا برای خورده شدن التماس می کنند.

 کشته می شوند. این راقههم معههادل میلیون ههها کیلههو گوشههت5سالنه سه تا چهار میلیون گربه و سگ به روش بهمرگی
است که دور ریخته می شود. تنها از بین بردن لشه این سگ ها که به نظر ساده می آید یک مشکل بزرگ ااقتصههادی و
زیست محیطی است. بیرون کشیدن حیوانات خانگی از خانه ها و کشتن آنها برای اسهتفاده از گوشت شهان دیهوانگی
محض است اما خوردن حیونات ولگرد، فراری و آنهایی که آنقدر زیبا نیستند تا انسانی ترغیب بههه مرااقبههت از آنههها

شود، عملی منطقی به نظر می آید و مصداق با یک تیر دو نشان زدن است.

امروزه  ما به طریق دیگری همین کار را  انجام می دهیم:  تبدیل پروتئین حیوانی که اقابل استفاده برای انسان نیسههت
به خوراک دام ها. حال می توان با همین روش سگ های مرده را طی فرایندی به یکههی از حلقه هههای زنجیههره غههذایی

 تههامی شههوند سگ و گربه در پناهگاه های حیوانات به روش بهمرگههی کشههته میلیون هاتبدیل کرد. در آمریکا سالنه 
ااغذای غذاهای ما شوند (این   دو برابر تعدادی است که مردم به سرپرستی می پذیرند)  پس آیا بهتر نیست کهههتقریب

این کار را بدون واسطه انجام داد و به جای تبدیل لشه سگ به خوراک جانداران، خود گوشت سگ را بخوریم؟

برای دست یافتن به این هدف لزم نیست غیرمتمدنانه رفتار کنیم و مطمئنا اجازه نخواهیم داد که حیوانات بیههش از
حد نیاز زجر بکشند. هرچند هنوز بسیاری بر این باورند که آدرنالین باعث می شود که گوشت سگ مزه بهتری پیههدا
کند- به همین دلیل از روش های سنتی ذبح حیوانات مانند آویزان کردن، جوشاندن سگ زنده و کتک زدن تا سرحد
مرگ کماکان استفاده می شود. اما به جای این روش های خشن می توانیم توافق کنیم که که اگر اقههرار اسههت گوشههت
سگ را بخوریم باید حیوان را سریع و بدون درد بکشیم. این چطور است؟به عنوان مثال، روش ذبح مههردم هههاوایی
که در آن راه تنفس سگ را از راه بینی می بندند تا باعث نگهداری خون شود باید  از نقطه نظر اجتماعی و چه بسهها

 اضافه کرد. البته این اقانون درباره6اقانونی ممنوع شود. شاید هم بتوان ذبح سگ را به «اقانون روش های ذبح مشفقانه»
نحوه رفتار  با حیوانات زنده هیچ چیز نمی گوید و هیچ ضمانت اجرایی خاصی ندارد اما شههاید صههنایع بههه اقههدری
وجدان داشته باشند تا همان طور که درباره دیگر حیوانات عمل می کنند بههه صههورت خودجههوش رفتههار بهههتری بهها

سگ ها حین ذبح داشته باشند.

عده کمی در جهان درک می کنند که سیر کردن شکم میلیاردها گوشتخواری که عادت دارند  کنار  سیب زمینی شان
گوشت هم میل کنند چه کار شااقی است. در این شرایط، هدر دادن گوشت سگ ها بههه ویههژه در منههاطق پرجمعیههت
جهان باید باعث شرمساری دوستداران محیط زیست شود (اقابل توجه هواداران غذاهای محلی). برخی معتقدند کههه
گروه های طرفدار مهربانی با حیوانات خودشان بدترین ریاکاران هستند چون آنها در حالیکه پول و انرژی زیههادی را

 سگ های غیر مفید و طرد شده می کنند و در عین حال در تلش برای گسترش تابوی اسههتفادهکاهشبیهوده صرف 
از گوشت سگ هستند. اگر بگذاریم که سگ ها به صورت طبیعی و بدون دخالت انسان بههه زنههدگی  و تولیههد مثههل
بپردازند آنگاه یک منبع تولید گوشت محلی و باثبات خواهیم داشت که ورودی انرژی بسههیار انههدکی نیههاز خواهههد

5Euthanasiaیا کشتن از روی ترحم  
6 Humane Methods of Slaughter Act
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داشت و بازدهی آن به مراتب بیشتر از بازدهی دامپروری بر پایه علف خواهد بههود. زمههان آن رسههیده تهها  هههواداران
محیط زیست اعتراف کنند که سگ، یک غذای عالی برای دوستداران حقیقی محیط زیست است.

آیا ما نمی توانیم بر احساسات راقیق خود غلبه کنیم؟ تعداد سگ ها بسیار زیاد است و پخت گوشت این حیوان آسان
است و مزه خوبی هم دارد. خوردن گوشت سگ بهتر از این است که این گوشت را در یک فراینهد بسهیار طهولنی

به پروتئین حیوانی تبدیل کنیم تا خوراک جانورانی شود که بعدا غذای ما خواهند شد.

برای کسانی که تا کنون متقاعد شده اند  یک دستور غذای کلسیک فیلیپینی شرح می دهم. من هنوز خودم شخصهها
آن را امتحان نکرده ام اما در برخی موااقع تنها خواندن دستور تهیه یک غذا هم مفید خواهد بود.

خورشت سگ، برای مجالس عروسی

زمههانیابتدا یک سگ متوسط را بکشید و بعد از لشه اش را  روی آتش بچزانید تا  پشم ها و موهایش زدوده شود. 
که بدن سگ هنوز گرم است پوستش را بکنید و پوست را کنار بگذارید شاید در غذاهای دیگر مورد اسههتفاده اقههرار

 سانتیمتری درآورید. گوشت کنجههه شههده را در مخلههوطی از۳بگیرد. گوشت را به صورت کنجه های مکعب شکل 
 ساعت بخوابانید. سپس گوشت را در روغن یک ماهی تههابه بههزرگ روی آتههش2سرکه، فلفل، نمک و سیر به مدت 

ررب و آب سر خ کنید. سپس پیاز و آناناس خرد شده اضافه کنید تا گوشت کامل ترد شود. محتویات ماهی تابه را در 
جوش خالی کنید و فلفل سبز، برگ بو و سس تاباسکو اضافه کنید. در اقابلمه را بگذارید و روی آتش اقرار بدهید تا

 تا5اینکه آب جوش بیاید و گوشت ترد بشود. بعد از آن به این خورشت پوره جگر سگ را اضافه کنید و بگذارید 
 داقیقه دیگر بپزد.7

یک ترفند ستاره شناس های آماتور: اگر شما برای  دیدن چیزی دچههار مشههکل هسههتید بههه حاشههیه آن نگههاه کنیههد.
حساس ترین بخش چشم به نور، در وااقع در حاشیه بافتی از چشم است که ما از آن برای تمرکهز (فوکههوس کهردن)

استفاده می کنیم. 
خوردن گوشت حیوانات کیفیتی نامرئی دارد. فکر کردن در مورد سگ ها و ارتباط آنها با حیواناتی که مهها گوشتشههان

را می خوریم یک راه برای دیدن این ویژگی نامرئی است.

2.
دوستان و دشمنان

سگ و ماهی هیچ سنخیتی با هم ندارند اما سگ با گربه، بچه ها و آتش نشان ها سنخیت دارد. ما، غذا و حهتی محهل
خوابمان را با سگ ها شریک می شویم، آنها را همراه با خود سوار هواپیما می کنیم، نزد پزشک می بریمشان، از لههذت 
بردن آنها لذت می بریم و پس از مرگشان عزاداری می کنیم. اما ماهی ها یا در آکواریوم نگهداری می شوند و یا همراه
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با سس تارتار و با استفاده از اقاشق و چنگال وارد دهان انسان می شوند. در وااقع انسان ها احترام کمی برای ماهی ههها
نسبت به سایر جانداران اقائل هستند. ماهی ها به واسطه سکوت و سطح، از انسان ها جدا و منتزع هستند.

به تعداد غیر اقابل تصوری گونه هههای موجههوداتماهی  تفاوت میان سگ  و ماهی  بسیار عمیق به نظر می رسد. واژه 
 هزار گونه مختلههف می تواننههد مصههداق۳۱آبزی اطلق می شود. هر بار که  واژه « ماهی » را به کار می بریم  بیش از 

 در نقطه مقابل ماهی اقرار دارد و اقطعا  از نظر تکثر اسامی اسثنایی اسههت. بهه خهاطر همیههنسگاین واژه باشند. اما 
است که گونه های سگ ها و حتی تک تک شان اسم خاص دارند؛ مانند جرج.

 درصههد از87  درصد از مردان مالک سگ  هستم که با حیوان خانگی خود صحبت می کند. البتههه ۹5من هم یکی از 
مردم هم معتقدند که سگ ها پاسخ حرف های آنها را می دهند اما من چنین اعتقادی ندارم. اما برای ما دشههوار اسههت
که ادراک درونی یک ماهی را متصور شویم چه برسد به براقراری ارتباط با این موجود زنده. ماهی به راحتی خود را
با تغییراتی همچون تغییر فشار آب و مواد شیمیایی آزاد شده توسط سایر موجودات دریایی وفق می دهد و حتی بههه

گگلههی وارداینجهها کیلومتری تولید می شود واکنش نشان می دهد. اما سگ ها  20صداهایی که از فاصله   بهها پنجه هههای 
اتاق نشیمن ما می شوند و زیر میز، خرخر می کنند.  ماهی ها اما همواره آرام هستند، خنده بههر لههب ندارنههد، فااقههد پهها
هستند و چشم هایشان مانند چشم های مردگان است. به گفته انجیل، آنها در روز متفاوتی نسبت به انسان خلق شدند

و در حلقه تکامل موجودات زنده که به انسان منتهی می شود در حلقه های نخستین هستند.

رتن به عنوان نماینده ماهی ها استفاده خههواهم کههرد چههون ایههن نههوع رتن  از این پس از واژه ماهی  –در گذشته، ماهی 

ماهی بیشترین  مصرف کننده را در میان ماهی ها در آمریکا دارد- با اقلب های تکی صید می شد که طبیعتا کنترل هر
یک از اقلب ها تنها با یک ماهیگیر بود. ماهی ای که به اقلب افتاده باشد یا بر اثر خونریزی می میرد و یا بر اثهر خفههه
شدن.( هنگامی که یک ماهی نتواند در آب حرکت کند خفه می شود) سپس ماهی صید شده به اقایق کشیده می شد.
اما ماهی های بزرگ تر ( نه فقط ماهی تن، بلکه  شمشیرماهی و ماهی مارلین)  با اقلب فقط زخمی مههی شههدند و بهها
همین بدن زخمی می توانستند چند ساعت و حتی چند روز در برابر صید شههدن مقههاومت کننههد. اقههدرت برخههی از
ماهی ها به اندازه ای بود که لزم بود دو و حتی سه ماهیگیر، جانور زخمههی را از آب بیههرون بکشههند.  بههرای بیههرون
آوردن ماهی های غول پیکر از داخل آب از چنگک های ویژه ای استفاده می شد. ماهیگیران هنگامی که بههه نزدیکههی
ماهی های بزرگ می رسیدند چنگک را به داخل چشم، سر و یا باله ماهی فرو کرده تا یک دسههتگیره خههونین بههرای
بیرون کشیدن ماهی از آب بوجود بیاید. برخی معتقد هستند که اگر چنگگ را زیر استخوان پشت ماهی فرو کرد اثر
بیشتری خواهد داشت. اما افرادی که رحم بیشتری دارند مانند کارشناسان ماهیگیری سازمان ملل توصیه می کنند کههه

در صورت امکان چنگک به داخل سر ماهی فرو شود.
در گذشته ماهیگیران با زحمت بسیار محل تجمع ماهی های تن را شناسایی کرده و با استفاده از نیزه، تور و چنگک،
رتنی که امروزه ما مصرف می کنیم بهها نیههزه و یهها تورهههای سههاده صهید یکی یکی ماهی ها را صید می کردند. اما ماهی  

 و یهها تههور7نمی شود بلکه صید آنها با بهره از یکی از دو روش  مدرن صورت می گیرد؛ روش تور عمههودی (تههرال) 
.8دراز (لنگ لین)
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از آنجایی که می خواستم با روش های متداول برای انتقال ماهی به بازار آشنا بشوم مجبور شدم در مورد نحوه صههید
ماهی تن نیز تحقیق کنم. درباره نتایج این تحقیق بعدا مفصل توضیح خواهم داد. البته اقبل از آن باید نکات دیگههری

را خاطرنشان کنم.

اینترنت مملو از فیلم های ماهیگیری است. برخی از این فیلم ها، با یک موسیقی راک پس زمینه مزخههرف،  مردانههی را
نشان می دهند که پس از صید یک ماهی بزرگ به گونه ای رفتار می کنند که گویا جان یک نفر را نجات داده اند و یهها
زنان بیکینی پوش و یا کودکان خردسال را می بینیم که در حال صید ماهی با چنگک هسههتند. پههس از تماشههای ایههن

مراسم  عجیب مرتب به یاد صحنه هایی می افتادم که چنگک بین دستان ماهیگیر و چشم ماهی اقرار دارد...

مطمئنا هیچ یک از خوانندگان این کتاب تحمل ندارند که ضربه زدن با کلنگ به صورت یک سههگ را ببیننههد. تصههور
ال منزجر کننده است. در اینجا باید پرسید که آیا  همین  احساس انزجار  در مههورد شههکار مههاهی بهها این صحنه کام
اا بی مورد است یا اینکه ما انسان های ابلهی هستیم که دلمان برای سگ ها می سوزد؟ آیا رها کردن یهک چنگک اخلاق
موجود زنده در حال بال بال زدن تا اینکه بمیرد یک عمل بی رحمانه در مورد تمام حیوانات به شمار می آید یا تنههها

برای برخی از حیوانات بی رحمی است؟

آیا  ما فقط از خوردن حیواناتی اکراه داریم که همدم ما هستند و با آنها ارتباط براقرار می کنیم؟  در زنجیههره حیههات،
فاصله  ماهی و (یا گاو و خوک و مرغ) با ما وااقعا چقدر است؟ آیا دوری و نزدیکی حیههوان بههه مهها در میههل مهها بههه
خوردن یا نخوردنش تفاوتی ایجاد می کند؟  گفته می شود که چون ما باهوش تر و اقدرتمندتر از مههاهی هسههتیم بایههد
این موجود دریایی را بخوریم. اما اگر روزی موجودی اقدرتمندتر و باهوش تر از ما پیدا  شههد کههه نسههبت اقههدرت و

هوشش به ما مثل نسبت ما به ماهی بود، باید برایش چه استدللی  بیاوریم تا ما را نخورد؟

زندگی میلیاردها حیوان در سال و همچنین سلمت بزرگترین اکوسیستم کره زمین  بستگی به پاسخ همین پرسش ها
دارد. البته این ملحظات کلن ممکن است غریب به نظر برسند. انسان ها عادت دارند بیشتر نگران چیزههایی باشهند
که نزدیک شان است و چیزهای دور را خیلی راحت فراموش می کنند. همچنین انسان عادت بههه تقلیههد از اطرافیههان

 نیههز مههزهخود دارد به ویژه در زمینه غذا. اصول اخلاقی تغذیه، بسیار پیچیده است چون وابسته به مههزه غذاسههت و
ارتباط مستقیم با پیش زمینه افراد و همچنین شرایط اجتماعی آنها دارد. فرهنگ غرب مدرن که برای انتخاب فههردی
ارزش فراوان اقائل است؛ پس برای افرادی که می خواهند روش غذایی متفاوتی داشته باشند  احتمال  فرهنگ غربههی
روادارتر از فرهنگ های دیگر است.  اما ترفه آنکه در همین فرهنگ روادار غربی، آدم همه چیزخواری که می گویند:
«من آدم راحتی هستم و هر چه باشد می خورم» از نظر اجتماعی مقبول تر از کسانی است که می کوشند تا خوراکی
انتخاب کنند که برای جامعه مناسب باشد. انتخاب غذا با توجه به عوامل مختلفی صورت می گیههرد امهها در فهرسههت

این عوامل، منطق و حتی وجدان جایگاه بالیی ندارند.

دیدگاه های مردم درباره خوردن حیوانات به طرز عجیبی دواقطبی است.  در این مورد دو نگرش کامل متضاد وجود
دارد:  اولی می گوید: هرگز گوشت حیوان نخورید و دومی می گوید  هرگز  به چرایی خوردن گوشت فکر نکنیههد؛
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به عبارت دیگههر، انگههار شههما یهها بایههد فعههال حقههوق حیوانههات شههوید یهها دشههمن فعههالن حقههوق حیوانههات. ایههن
موضع گیری های متعارض و حالت سوم یعنی تمایل نداشتن برای اتخاذ موضعی مشخص همگی در این نکته متفههق
القول اند: بحث درباره خوردن حیوانات، اهمیت دارد. دیدگاه ما درباره خوردن گوشههت حیوانههات  گویههای مسههائل
عمیق تری است. گوشت در وااقع پیوند ناگسستنی با داستان «ما چه کسی هستیم و چه کسی می خواهیم باشیم» دارد.
مسئله گوشت، پرسش های فسلفی متعددی را مطرح می کند. تولید گوشت در  وااقع یک صههنعت عظیههم بهها  بیههش از

 میلیارد دلر در سال است که تقریبا یک سوم مساحت زمین را اشغال کرده، اکوسیستم ااقیانوس ها را تغییههر داده۱40
است و شاید آینده شرایط جوی زمین بستگی به آن داشته باشد. در چنین شرایطی به نظر می رسد ما تنها به حواشی
افراطی مباحث مربوط به گوشت فکر می کنیم و وااقعیت های عملی این بحث را به فراموشی سههپرده ایم. مههادربزرگ
من می گفت که حتی برای زنده ماندن، حاضر نبود گوشت خوک بخورد و با اینکه محتوی داستان وی بسیار افراطی
است اما بسیاری از مردم نیز در انتخاب های غههذایی شههان  همیههن گههونه افراطههی انههد. جههالب اینکههه مهها در مههورد
موضوعات دیگر زندگی اینگونه مطلق فکر نمی کنیم مثل محال است که یک نفر بگوید یهها مههن همیشههه دروغ مههی
گویم و یا هرگز در طول زندگی خود دروغ نمی گویم. من خودم  بارها و بارهها واقهتی بهه مهردم گفتهم گیهاهخوار
هستم طرف مقابلم تلش کرده تا متنااقض بودن سبک زندگی مرا گوشزد کنند و یا نقطه ضعفی برای محکوم کههردن
من در استدللی که من مطرح نکرده ام، بیابند. (اغلب این نتیجه رسیدم که گیاهخوار بودن من بیش از اینکههه بههرای

من اهمیت داشته باشد برای مردم اهمیت دارد.)

در بحث خوردن حیوانات، ما باید به روش بهتری برای گفتگو برسیم.  باید راهکاری بیابیم کههه گوشههت در کههانون
بحث در حوزه عمومی اقرار گیرد همان گونه که جایگاه گوشت در کانون بشقاب های ماست. برای رسههیدن بههه ایههن
هدف نیاز نیست که تظاهر کنیم که نقاط اشتراکی مورد توافق همگان وجود دارد. هر اقدر هم مطمئن باشیم  که چههه
چیزی برایمان خوب است یا چه چیزی برای دیگران خوب است، باید توجه کنیم که حتما دیدگاه های ما در تضاد
با دیگران خواهد بود. حال باید با این وااقعیت چه کرد؟ آیا بایههد بههه گفتگههو خههاتمه داد یهها راهکههاری بههرای تغییههر

چارچوب آن یافت؟

 جنگ

رتن، کوسه و یا دیگر ماهی های بزرگ شکارچی که ۱0از هر   سههال پیههش در ااقیانوس هههای وجههود۱00 تا 50 ماهی 
 سال آینههده تقریبهها نسههل50داشتند امروزه فقط یکی بااقی مانده است. بسیاری از دانشمندان پیش بینی می کنند که تا 

تمام ماهی ها منتقرض شود. با این حال هر روز تلش ها برای صید و خوردن ماهی بیشتر می شود. شرایطی به حدی
بحرانی است که محققان در مرکز پژهش های ماهیان دانشگاه بریتیش کلمبیا مدعی هستند که نحوه برخههورد مهها بهها

 کامل شباهت به جنگ به اقصد نسل کشی دارد. ]ماهیمنابع ماهیان [ یا همان 
 واژه بسیار داقیقی برای توصیف رابطه ما با ماهی است. مهها درجنگ،من چون با چشم های خودم دیدم،  می دانم که 

وااقع از تکتولوژی و تکنیک های مختلف بیشرین بهره را جهت سیطره بر آب ها و نابودی ماهی ها گرفته ایم.  هر چه
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50شناخت من از دامپروری بیشتر شد به این وااقعیت تلخ بیشتر پی بردم که  تغییرات بنیادی نحوه صههید مههاهی در 
سال اخیر، فقط یک جنبه از اعلن جنگ غیر مستقیم ما بر علیه حیواناتی بوده که  از گوشتشان تغذیه می کنیههم.. نههام

این جنگ جدید، دامداری صنعتی است.

تعریف دامداری صنعتی نیز مانند تعریف صعنت پورنوگرافی، دشوار است اما باز شناسی آن آسان اسههت. بههه طههور
–خلصه، دامداری صنعتی یک سیستم صنعتی و متمرکز دامپروری است که در آن حیوانات  که در گروه های ده ها

تا صدهاهزار تایی نگهداری می شوند- به صورت ژنتیک مهندسی شده و شعاع حرکتی آنها بسیار محدود می شههود؛
و به این حیوانات خوراک غیر طبیعی که در برگیرنده داروهای مختلف است داده می شود. هم اکنون در سال  تقریبا

 میلیارد راس حیوان خشکی زی در دامداری های صنعتی در سراسر جهان نگهداری می شوند. ( راقم مشخص و450
 درصد حیواناتی که از گوشت، شیر و تخم مرغ آنها در آمریکهها۹۹داقیقی در مورد ماهی های پرورشی وجود ندارد). 

استفاده می شود در دامداری های صنعتی نگهداری می شوند. از  استثناهای معدود که بگذریم،  امروزه صحبت کردن
.در مورد خوردن گوشت حیوانات در وااقع صحبت در مورد دامداری صنعتی است

دامداری صنعتی بیش از آنکه یک سری رویه باشد یک ذهنیت است: ذهنیتی مبتنی بههر کههاهش هههزینه  تولیههد و  بههه
حدااقل ممکن رساندن آن و بی تفاوتی سیستماتیک نسبت به عوامل بیرونی مانند تخریب محیط زیسههت، بههه خطههر
افتادن سلمتی انسان ها و یا زجر کشیدن حیوانات. برای هزاران سال، کشاورزان از طریق هماهنههگ کههردن خههود بهها

فرایندهای طبیعی فعالیت می کردند  اما در  دامداری صنعتی، طبیعت مانعی است که باید آن را کنار زد.

 صنعتی نیست، اما در همان مقوله می گنجد و  بحث  درباره دامداری صنعتیدامداریماهیگیری صنعتی داقیقا همان 
باید ماهیگیری صنعتی را هم وارد کرد. در وااقع ماهیگری صنعتی هم  بخشی از کودتا در بخههش  دامههداری  اسههت.

ورود تکنولوژی به حوزه صید ماهی باعث شده تا همان انگیزه های دامداری صنعتی به آب ها نیز رخنه کند.

امروزه کاپیتان های کشتی های ماهیگیری، ماهی ها را از اتاق های کنترل کشتی هههای مملههو از تجهیههزات الکههترونیکی
رصد می کنند. آنها با استفاده از این تجهیزات برای ماهی ها تله گذاشته و در بهترین زمان ممکن به صههورت یکجهها،
تعداد زیادی ماهی را به دام می اندازند. اگر هم چند ماهی فرار کنند کاپیتان بلفاصله متوجه می شود و دوبههاره تههور
می اندازد. همچنین ماهیگیران از فناوری جی پی اس و  تجهیزات جذب کننده ماهی در سراسههر ااقیههانوس اسههتفاده
می کنند. رصدگر های جی پی اس اطلعات دریافتی را به اتاق کنترل کشتی های ماهیگیری ارسال کرده و مکان داقیق

ماهی ها و همچنین دستگاه های شناور جذب کننده ماهی را به کاپیتان گزارش می کنند.

 میلیارد اقلب بههه تورهههای۱.4به کارگیری تکنولوژی در صنعت ماهیگیری منجر به چنین آماری شده است: سالنه 
صیادی لنگ لین متصل می شود و بر سر هر اقلب، گوشت ماهی، اختاپوس یا دلفین به عنوان طعمه اقرار داده شده

 کیلومههتر طههول دارنههد. بهها ایههن50 تور باشد که هر یک از آنها ۱200است.  یک ناوگان ماهیگیری می تواند  دارای 
 ماهی صید کند.تن 50تجهیزات، هر یک از این  کشتی های ماهیگیری می تواند طی چند داقیقه 

با در نظر گرفتن این آمار و اراقام  باید ماهیگیران را کارگران صنعت دامپروری شمرد نه مههاهیگیر بههه معنههای سههنتی
کلمه.
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فناوری جنگی به صورت سیستماتیک و گسترده ای  وارد  ماهیگیری شده است. رادار، دسههتگاه های بازتههاب صههدا
(سونار) که زمانی برای شناسایی زیر دریایی دشمن استفاده می شد؛ سیسههتم نههاوبری الکترونیههک مههورد اسههتفاده در
نیروی دریایی و در آخرین دهه اقرن بیستم؛ تکنولوژی جی پی اس که متکی به ماهواره اسههت همگههی اقههدرت غیههر
اقابل تصوری به ماهیگیران داده اند تا به راحتی محل تجمع ماهی ها را شناسایی کننههد. تصههاویر مههاهواره ای از دمههای

ااقیانوس ها به ماهیگیران امکان می دهد تا گله های ماهیان را پیدا کند.

موفقیت دامداری صنعتی، ارتباط مستقیمی با با تصاویر نوستالژیک مردم از چرخه تولیههد مههواد غههذایی دارد: برخههی
فکر می کنند هنوز ماهیگیر برای بیرون کشیدن ماهی از آب، دستگیره اقراقره چوب ماهیگیری را می پیچاند؛ دامههپرور
تک تک خوک های مزرعه خود را می شناسد؛ مرغدار با داقت به  فرایند بیرون آمدن جوجه ههها از تخههم خیههره مههی
شود. اینها تصاویری هستند که مردم عادی از چرخه تولید مواد غذایی در ذهن دارند و بههرای ایههن تصههاویر احههترام
اقائل اند و به آنها و خالقان این صحنه ها اعتماد دارند. اما همین تصاویر، می توانند کابوس دامداران صههنعتی باشههند.

 درصد دامداری را تشکیل می دهد در گذشته نه چنههدان۹۹این تصاویر به مردم یادآوری می کنند که آنچه که امروزه 
دور کمتر از یک درصد دامداری بود. دامداری صنعتی، دامپروری سنتی را به تسخیر خود درآورده اما در آینده خود

می تواند مسخر پدیده دیگری شود.

اما چه عواملی ممکن است این اتفاق را تسریع کنند؟ افراد کمی از جزئیات صنعت گوشت و مههاهی معاصههر اطلع
دارند اما بیشتر مردم می دانند که اشکالی در این صنعت وجود دارد. جزئیات مهم هستند امهها بههه تنهههایی نمی تواننههد

مردم را به تغییر عقیده وادارند. برای تغییر، به چیز دیگری نیاز است.

3.
شرمندگی

 گسترده است اما شاید هیچ کس بهتر از او نتواند داستان های فرانتس کافکهها در۹دامنه بررسی های ادبی والتر بنیامین
باره حیوانات را ترجمه و تفسیر کند. 

در خوانش بنیامین از آثار کافکا، واژه شرمندگی نقش کلیدی دارد. از نظر بنیامین، شرمندگی یک حساسیت اخلاقههی
منحصر به فرد در آثار کافکا است. شرمندگی، هم درونی است - یعنی مهها در اعمههاق وجههود خههود آن را  احسههاس
می کنیم - و هم  اجتماعی است - یعنی آنرا در اقبال دیگران احساس می کنیم. برای کافکا شرمندگی، یههک پاسههخ و

9 .   : Walter Benjamin 1۹۴۰-1۸۹۲نویسنده، فیلسوف و ناقد ادبی آلمانی 
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خود از اصطلح «خانواده ناشناخته» برای توصههیف محاکمه یک وظیفه در مقابل «دیگران نامرئی» است. او در کتاب
آن  دیگران نامرئی استفاده کرده است. شرمندگی در وااقع منتهای یک تجربه اخلاقی است.

 او- شامل حیوانات هم می شوند. حیوانههات بخشههی از جههامعهخانواده ناشناختهبنیامین تاکید دارد که اجداد کافکا- 
هستند که کافکا جلوی آنها  احساس شرمندگی می کند. به این ترتیب کافکا نشان می دهد که حیوانات درون سههپهر
اخلاقی او جای دارند. بنیامین همچنین به ما می گوید که حیوانات برای کافکا «محفظه فراموشی» هستد.  اصطلحی

که در ابتدا گیج کننده است.
هدف من از اشاره کردن به این موضوعات، بازگویی خاطره ای در مورد کافکا است که  دوست نزدیههک او «مکههس

برود» نقل می کند. کافکا در آکواریوم برلین ناگهان چشمش به چند ماهی می افتد:

ناگهان [کافکا] شروع به صحبت با ماهی داخل آکواریوم نورپردازی شده کرد: « بالخره الن می توانم در
آرامش کامل تو را ببینم، من دیگر تو را نخواهم خورد.» همان مواقع بود که او به یک گیاهخوار سفت و
سخت تبدیل شد. اگر شما هم مانند من با گوش خود نمی شنیدید که کافکا چنین کلمات احساسی را به
راحتی به زبان آورده  نمی توانستید وااقعی بههودن ایههن روایههت را بههاور کنیههد چههون او اساسهها  بهها ابههراز

احساسات و عواطف بیگانه بود.

اما چه چیزی باعت شده بود که کافکا گیاهخوار شود؟ و به چه دلیل «برود» با بیان اظهههار نظههر کافکهها دربههاره یههک
ماهی می خواهد سبک غذایی او را به خواننده معرفی کند؟ به طور حتم کافکهها اقبههل از گیههاهخوار شههدن  در مههورد

حیوانات خشکی زی نیز سخنانی گفته بود.

پاسخ  پرسش بال به رابطه ای مربوط می شود که بنیامین از یک سو میان شرمندگی و حیوانات و میههان حیوانههات و
فراموشی  از سوی دیگر  براقرار کرده است. شرمندگی، واکنش حافظه در برابر فراموشهی اسهت. شهرمندگی حهالتی
است که ما مواقع فراموشی انتظارات اجتماعی و مسئولیت های خود در اقبههال دیگههران احسههاس می کنیههم. فراموشههی
ال برای تامین ارضای شخصی و آنی خودمان است. ماهی برای کافکا احتمال تجسم فراموشی بوده مسئولیت ها معمو

است، انسان ها، زندگی ماهی ها را بسیار راحت تر از زندگی حیوانات خشکی زی، فراموش می کنند. 

فراتر از موضوع فراموشی حیوانات با خوردن بدن آنها، سخن کافکا مربوط می شود به بخشههی  از وجههود خههود مهها
ال واقتی می خواهیم بخشی از طبیعت خههود را  انکههار کنیههم، آن را طههبیعت انسان ها  که مایلیم فراموش کنیم.  معمو
حیوانی می نامیم.  سپس آن را سرکوب یا پنهان می کنیم.  با این حههال برخههی موااقههع هنگههامی کههه از خههواب بیههدار

می شویم متوجه می شویم که هنوز هم فقط یک حیوان هستیم و این موضوع را کافکا بهتر از خیلی ها می دانست.

البته درست است که ما در مقابل ماهی احساس شرمندگی نمی کنیم. اما می توانیم شباهت بخشی از بدن خههود را بهها
ماهی بازشناسیم - مانند ستون فقرات، نوسیسپتورها (گیرنده های درد)، انههدورفین ههها (مسههکن هههای درد) و همههه
واکنش های آشنا در مقابل درد.  اما بعد اهمیت این شباهت ها را انکار می کنیم و به این ترتیههب بخشههی از انسههانیت
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خودمان را انکار می کنیم. آن چیزی را که در مورد حیوانات فراموش می کنیم در مورد خود نیز به تدریههج فرامههوش
خواهیم کرد. 

امروزه، بحث خوردن حیوانات فقط مربوط به توانایی ما در درک دیگر موجودات زنده نیست بلکههه توانههایی مهها در
بازشناسی بخشی از وجود (حیوانی) خودمان است. نبرد نه فقط بین ما و حیوانات بلکه بین ما و خودمان نیههز روی

می دهد. این نابرابر ترین نبرد سراسر تاریخ است. به اقول ژاک دریدا، فیلسوف و منتقد اجتماعی:

یک چالش نابرابر، یک جنگ (که ممکن است توازن اقوا در آن روزی معکوس شود) در جریان اسههت. در
یک سوی این جنگ کسانی هستند که نه تنها برای زندگی حیوانات ارزشی اقائل نیسههتند بلکههه اصههول بهها

  مخالف اند و در سوی دیگر افرادی که خواستار مهرورزی هستند. ۱0مهرورزی
آتش جنگ به سر موضوع مهرورزی افروخته شده. این جنگ احتمال ازلی  است اما در حال گذار از یک
مرحله بسیار بحرانی است. ما در حال عبور از این مرحله بحرانی هستیم و این مرحله بحرانی هم در حال
عبور از ما. اندیشیدن به این نبرد که خود را درمیانه ی آن مههی یههابیم نههه تنههها وظیفههه ماسههت بلکههه یههک
ضرورت است، یک اقید است و چه آن را دوست داشته و چه نداشته باشیم به صورت  مستقیم و یهها غیههر

مستقیم درگیر آن هستیم. حیوانات به ما نگاه می کنند و ما مقابل نگاه آنها عریان و دست خالی هستیم.

حیوان در سکوت کامل نگاه ما را به سوی خود جلب می کند. حیههوان بههه مهها نگههاه می کنههد و حههتی اگههر روی ههم
برگردانیم (روی برگرداندن از حیوان، بشقاب غذا، نگرانی هایمان و خودمان) باز وارد بازی شده ایم و دیگر گریههزی
نیست. چه  شیوه زندگی خود را عوض کنیم و چه کاری نکنیم به هر حال واکنههش نشههان داده ایههم. واکنههش نشههان

ندادن هم خود یک واکنش است.

شاید معصومیت بچه های کوچک و مقید نبودن آنها به مسئولیت های فردی به آنها اجازه بدهد که سکوت حیههوان را
راحت تر از بزرگسالن درک کنند. شاید بچه های ما حدااقل در جنگ ما بی طرف هستند و جانبداری نکرده اند.

 در برلین زندگی می کرد و ما چندین بعدازظهر را در آکواریوم شهر سپری کردیم. ما2007خانواده من در بهار سال 
به  آکواریوم هایی خیر شدیم شبیه آن ها که کافکا خیره شده بود. من وااقعا تحت تههاثیر اسههب های آبههی اقههرار گرفتههه
بودم؛ موجوداتی عجیب که دوستداران حیوانات تخیلی علاقه خاصههی بهه آن ههها دارنههد. اسههب های آبههی در اشههکال
مختلف شبیه مهره اسب شطرنج و در اندازه های مختلف هستند که اندازه آنها بین سه تا سی سانتیمتر متغیههر اسههت.
البته من تنها کسی نیستم که با تماشای ظاهر عجیب این حیوان ذوق زده شدم. (ما انسان ههها آن اقههدر تماشههای ایههن
جانور زیبا را دوست داریم که سالنه میلیون ها اسب آبی در آکواریوم ها یا در حین تجارت آن ها به عنوان سههوغاتی 
جان خود را از دست می دهند.) در وااقع ظاهر و زیبایی عجیب این حیوانات باعث شده که ایههن همههه واقههت بههرای
تند و شهکل آنهها چنهدان دیدن آنها صرف کنم در حالیکه برای سایر حیواناتی که به زندگی روزمره ما نزدیهک هس

تخیلی نیست واقت زیادی نمی گذارم. اسب های دریایی به غایت محسور کننده هستند.

10 compassion 
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اسب های آبی بیشتر از اغلب حیوانات، توجه ما را به شباهت های خارق العاده و ناپیوستگی های میان موجودات زنده
جلب می کند. آنها می توانند رنگ خود را تغییر بدهند تا در محیط اطراف خودشان را استتار کنند.چون آنها دنههدان و
ه خهوردن دارنههد. اگهر یا شکم ندارند، غذا به صورت آنی درون بدنشان حرکت می کند به همین دلیل همواره نیاز ب
داقت کنید متوجه می شوید که چشم های آنها به هم وابسته نیستند و هر یک از دو چشم می تواند به صورت مسههتقل
حرکت کند. اینگونه آنها می توانند بدون تکان دادن سر، به دنبال صید خود باشند. البته اسههب های دریههایی شههناگران
خوبی نیستند و حتی اگر در امواج بسیار کوچک گیر بیفتند بسیار زود خسته می شوند. همین ناتوانی باعث شههده تهها
بیشتر خود را به گیاهان، مرجان های دریایی و یا به یکدیگر اقلب کنند و در صورت نیاز به صههورت دو تههایی و یهها
چند تایی شنا کنند. اسب های دریایی همچنین تنها زیر ماه کامل جفت گیری می کنند و حین جفت گیههری صههدایی از
خود تولید می کنند که کامل شبیه موسیقی است. آنها در طول زندگی تنها یک همسر بر می گزینند امهها عجیب تریههن

 هفته جنین را حمههل6بخش زندگی آنها این است که اسب آبی نر به جای اسب آبی ماده باردار می شود و به مدت 
می کند. وضع حمل اسب دریایی نر نیز بسیار تماشایی و اعجاب برانگیز است. با ترکیدن کیسههه جنینههی، یههک مههایع

کدر رنگ از آن خارج می شود و اسب دریایی کوچک به طرز شگفت آوری از میان این مایع خارج می شو ند.

البته پسر من از تماشای آکواریوم خوشش نیامد. تصور می کردیم که آکواریوم برایهش جهالب باشهد  امها  ترسهید و
التماس می کرد که به خانه برگردیم. شاید او هم مثل من از چهره  بدون کلم و آرم حیوانات  ترسیده بود. شاید هم
از تیرگی محیط، سروصدای پمپ های تصفیه آب و یا جمعیت ترسیده بود. شاید اگر بیشتر بههه ایههن مکههان مراجعههه

می کردیم و بیشتر می ماندیم او بهتر با محیط منطبق می شد و نمی ترسید.

من به عنوان یک نویسنده که نسبت به داستان کافکا آگاهی داشتم مواقع دیدن آکواریوم احسههاس نههوعی شههرمندگی
کردم. بازتاب چهره ها در شیشه های آکواریوم، صورت کافکا نبهود. در وااقههع بازتههاب صههورت نویسهنده ای را در آن
دیدم که واقتی مقابل اقهرمان خود اقرار می گرفت با شرمندگی احساس کاستی و نقص می کرد. به عنوان یک یهههودی
ه عنهوان م ب در برلین، سایر ابعاد شرمندگی را نیز با تمام وجود احساس کردم. من هم به عنوان یک توریسهت و ه
یک آمریکایی با مشاهده عکس های درز کرده از  زندان ابوغریب احساس شرمندگی کردم. همچنین به عنههوان یههک

 گونه ثبت شده اسب های دریایی در سراسر۳5 گونه از 20انسان احساس شرمندگی کردم زمانی که متوجه شدم که 
جهان در خطر انقراض کامل اقرار دارند. البته انسهان ها عمهدا ایههن اسههب های را نمی کشهند بلکهه آنههها بهه صههورت
ناخواسته حین ماهیگیری صنعتی دریایی از بین می روند. من احساس شرم کردم چون بدون اینکه نیههاز بههه گوشههت
این حیوانات به عنوان مواد غذایی داشته باشیم و بدون هیچ دلیل سیاسی و یا نفرت و تبعیض نژادی، آنها را اقربانی
می کنیم. من احساس شرم کردم چون در فرهنگی زندگی می کنم که دغدغه مزه ماهی تن، کشههتن را تههوجیه می کنههد
(اسب های دریایی فقط یکی از صدها گونه جانداران دریایی هستند که به عنههوان «صههید ناخواسههته» طعمهه صههنعت

رتن می شوند). من احساس شرم کردم چون دلیل صید میگو، تنها خوشمزه بودن آن به عنههوان  پیش غههذاتولید ماهی 
است. باید در نظر داشت که صید میگو با تور ترال بیش از هر فعالیت دیگری جمعیت اسب های دریایی را کههاهش
می دهد. من احساس شرم کردم از اینکه در کشوری زندگی می کنم که به سطح رفاهی بی سابقه ای در تاریخ رسیده
( کشوری که در آن مردم  کمترین درصد از درآمد خود را در مقایسه با سایر تمدن های تاریخ بشر صرف خرید غذا
می کند) اما در عین حال به اسم تمکن مالی با نهایت  اقسههاوت بهها حیوانههاتی کههه گوشتشههان را می خههورد، برخههورد

می کند. جالب اینکه اگر همین رفتارها را با یک سگ انجام بدهد مرتکب اقانون شکنی شده است. 
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اما بیشتر از همه از اینکه یک پدر هستم احساس شرم کردم. فرزندان ما در اقابل رفتارهای ریاکههارانه و متنههااقض مهها
چرا این کار را می کنیههم؟ چههرا آن کههار را نمههی–موضع می گیرند. شما باید برای هر چرای آنها، پاسخی پیدا کنید  

بههرای اینکههه- و در اغلب موااقع پاسخ ما خوب و اقانع کننده نیست. به همین دلیل شما به راحههتی می گوییههد: کنیم؟
.زیرا

یا شما داستانی تعریف می کنید که می دانید حقیقت ندارد. حتی اگر صورت شما هم از خجالت سر خ نشود احساس
 است- یعنی تمایل به داشتن فرزندانی که ازخوب–شرمندگی می کنید. شرمندگی والدین  که یک شرمندگی از نوع 

ما کامل تر باشند و بتوانند پاسخ های بهتری به پرسش ها بدهند. پسر من نه تنها به من انگیزه داد تا در مورد خههوردن
گوشت حیوانات تحقیق کنم بلکه مرا شرمسار کرد تا  مشغول بازنگری باورهایم شوم.

و حال جرج پایین پای من خواب است و من مشغول تایپ کردن کلمات هستم. او زیر نور خورشید دراز کشیده و
با پنجه هایش در آسمان رکاب می زند پس احتمال دارد خواب دویدن را می بیند. آیا در حال تعقیب سنجاب است؟
با سگ دیگری در پارک بازی می کند؟ شاید خواب شنا کردن را می بیند. آروز داشتم وارد مغزش می شدم و می دیدم
که چه نوع اطلعاتی را تجزیه و تحلیل می کند. برخی موااقع هنگامی که خواب می بیند، کمههی واق واق می کنههد کههه
این واق واق برای بیدار شدن خودش یا بیدار شدن پسرم از خواب کافی است. ( جرج هنگامی که از خواب می پرد

دوباره می خوابد اما پسرم هرگز دوباره به خواب نمی رود.)
ش را کنهار صهورتم احسهاس بعضی  واقت ها که جرج از خواب می پرد، خود را به کنار من می رسههاند و نفهس گرم

 چیزی وجود دارد؟چهمی کنم. او سپس مستقیم به چشمانم خیره می شود. بین ما 
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 درصد بیش از کل وسایل حمل و نقل عمومی در جهان باعث گرمایش کههره زمیههن می شههود. دامههداری صههنعتی40دامداری صنعتی 
عامل اصلی تغییر آب و هوای زمین است.
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حیوانات

اقبل از بازدید از دامداری ها، من به مدت یکسال متون مربههوط بههه خههوردن حیوانههات را مطههالعه کههردم؛ تههاریخچه
دامداری، اسناد وزارت کشاوری و صنعت آمریکا، انتشارات فعالن دفاع از حقوق حیوانات، کارهای فلسفی مرتبههط
و کتاب های بی شمار درباره غذا که به موضوع گوشت ربط داشتند. در حین مرور این آثار بارههها گیههج و سههرگردان

 بود. برخی موااقع نیز اینستمگری و زجر و لذتشدم. این سرگردانی در برخی موااقع به دلیل ابهام واژه هایی چون 
واژه ها عمدا به کار گرفته شده بودند تا تاثیر فوری و آنی داشته باشند. زبان، پدیده ای است که نمی توانههد هرگههز بههه
صورت صد در صد به آن اعتماد کرد اما هنگامی که بحث خوردن حیوانات پیش می آید واژه ها  اغلب برای گمههراه

 کمک می کنههد کههه فرامههوش کنیههم۱۱ گوشت گوسالهکردن و یا استتار حقیقت استفاده می شود. برخی واژه ها مانند 
 باعث گمراهی افرادی می شود که وجدان آنها بههه ۱2 آزادگرددرباره چه چیزی صحبت می کردیم. برخی دیگر مانند 

 نیز معنی عکس آن چیزی را می دهد که به نظر می رسد. و واژه ایشادیدنبال روشنگری است. واژه ای دیگر چون 
اا عاری از معنی است.طبیعیمانند   نیز تقریب

هیچ چیز طبیعی تر از مرز بین انسان ها و حیوانات نیست. ( به بخههش مههرز موجههودات مراجعههه شههود.) البتههه همههه
 نیستند یا واژه ای معادل آن ندارند. در کتاب مقدس  برای مثههال هیههچحیوانفرهنگ ها در مفاهیم خود دارای مقوله 

 اسههت وحیههوان وجود ندارد. حتی بر اساس تعاریف واژه نامه ای، انسان  هههم animalلغتی معادل واژه انگلیسی 
هم حیوان نیست. در یک تعریف، انسان  عضوی از اقلمرو حیوانات است. اما اغلب  از کلمه حیوان بههرای اطلق بههه
تمام جانوران  از اورانگوتان گرفته تا سگ و میگو استفاده می کنیم و  این واژه فقط  برای انسان مورد اسههتفاده اقههرار
نمی گیرد. در هر فرهنگ و حتی در هر خانواده ای، مردم درک شخصی خود از واژه حیههوان را دارنههد. همچنیهن هههر

یک از ما هم احتمال چندین درک متفاوت داریم.

 که یههک انسههان شههناس اسههت ایههن سههئوال را از گروهههی از دانشههجویان رشههته های۱۳حیوان چیست؟  تیم اینگلود
انسان شناسی، باستانشناسی، زیست شناسی، روانشناسی و فلسفه پرسید. جالب اینکه آنها نتوانستد بر سر یک تعریف
مشخص با هم به توافق برسند. البته آنها بر سر دو  موضوع مهم با هم توافق کردند: « اول اینکه  احساسات اقوی در
مورد تفکرات ما درباره حیوانیت وجود دارد و دوم اینکه واقتی این موضوع مورد موشکافی داقیق اقرار بگیههرد  ابعههاد
حساس و کشف نشده فهم ما از انسانیت را عیان می کنند». این سؤال که «حیوان چیست؟»  یا خواندن داستان یههک

سگ برای کودک یا حمایت از حقوق حیوانات، لجرم به این سؤال منجر می شود که «انسان چیست؟»

11 veal
12 Free-range (            شوند نمی نگهداری قفس در که حیواناتی از آمده بدست محصول معنی (به
13 Tim Ingold 
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14انسان محوری

 
انسان محوری یعنی اینکه  انسان، نقطه اوج تکامل است: انسان، مالک زندگی سایر حیوانات است: و انسههان مالههک

اقانونی هر چیزی است که زنده است.

15ناحیوان انگاری

ناحیوان انگاری به معنی انکار وجود شباهت های تجربی میان انسان و سایر حیوانات است. مثل اگههر پسههرم از مههن
سئوال کند که آیا اگر ما بدون جرج بیرون برویم، او در خانه تنها خواهد ماند، من در پاسخش خواهم گفت:« جرج،

احساس تنهایی نمی کند.»

16انسانوار انگاری

انسانوار انگاری به معنی تمایل به تعمیم تجارب انسانی به سایر حیوانات است. مثل تعمیم احساس تنهایی به جرج
که سگ خانگی ما است.

 فیلسوف ایتالیایی می نویسد:۱7امانوئل سنامی اسپادا
تصور شخصیت انسانی برای سایر موجودات ریسکی است که باید آن را بپذیریم چون ما باید برای بحث
از  تجربه های حیوانات باید به تجارب انسانی خود مراجعه کنیم. تنها راه «درمان» انسانوار انگههاری، نقههد
مداوم و متناوب تعاریف مان  است. اینگههونه می تههوان پاسههخ های اقههانع کننههده ای بههرای پرسههش هایمان و

همچنین مسائلی که حیوانات برای ما بوجود می آورند و ما را شرمسار می کنند پیدا کنیم.

این مشکلتی که باعث شرمساری ما می شود چیست؟ ما فقط تجارب انسانی را به حیوانات نسبت نمههی دهیههم: مهها
خود حیوان هستیم (و حیوان نیستیم). 

قفس مرغ

آیا تصور کردن خودتان در اقفس یک حیوان در دامداری، نوعی انسانوار  انگاری  است؟ یا ناحیوان انگاری  است؟ 

14 Anthropocenterism
15 Anthropodenial
16 Anthropomorphism
17 Emanuela Cenami Spada 
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اندازه یک اقفس معمولی برای مرغ های تخم گذار شست و هفت اینچ مربههع اسههت -یعنههی بیههن انههدازه یههک کتههاب
 طبقه روی هم اقرار داده می شههوند.  ژاپههن دارای بلنههدترین اقفههس۹ تا ۳  . این اقفس ها در 4Aمعمولی و یک کاغذ 

 طبقه می رسد.۱8مرغی جهان است که تعداد طبقات اقفس ها به 
یک آسانسور شلوغ را تجسم کنید؛ آسانسوری که نمی توانید بدون برخههورد بههه افههراد کنههار خههود در آن بچرخیههد.
آسانسور به حدی شلوغ است که در برخی موااقع شما در هوا معلههق می شههوید و پایتههان روی زمیههن نیسههت. کههف
ربرد.   گ ب آسانسور هم شیب دار است و از سیم های مشبک فلزی ساخته شده. یکی از این سیم ها می تواند پای شما را

پس از چند داقیقه افراد داخل آسانسور توانایی همکاری بها جمهع را از دسهت می دهنهد. برخهی از آنهان پرخاشهگر
می شوند و برخی دیوانه. بعضی هم که از امید و غذا محروم شده اند، آدمخوار می شوند.

هیچ استراحتی به شما داده نمی شود، هیچ امدادی وجود ندارد و هیچ تعمیرکاری آسانسوری در راه نیسههت. درهههای
آسانسور هم تنها یکبار باز می شود آن هم در انتهای این زندگی و  برای سفر به سوی مهرگ اسهت (نگههاه کنیهد بهه

بخش فرآوری).

مرغ های گوشتی 

 کههه اقههرار اسههت بههه گوشههت۱8گوشتیالبته اقرار نیست همه مرغ ها در اقفس زجر بکشند. می توان گفت که مرغ های 
 زندانی شده در اقفس هستند چون فضای بیشتری برای حرکتمرغ های تخم گذارتبدیل بشوند خوش شانس تر از  

دارند.
اگر شما یک دامپرور نیستند شاید آنچه که تاکنون نوشتم  شما را گیج کرده باشد. شما حتما با خههود می گوییههد کههه

 سال اخیر دو نوع مرغ به وجود آمده اسههت، مههرغ تخم گههذار و مههرغ50مگر  مرغ با مرغ فرق دارد.   در وااقع، طی 
گوشتی که ژن هر یک از آنها متفاوت است. ما هر دوی آنها را مرغ صدا می زنیم اما کالبد و سوخت و ساز بدن آنها

مرغ هههای تخم گههذار، طراحههی شههده اند تهها  تخههم با هم متفاوت است و هر یک برای کار متفاوتی طراحی شههده اند. 
 بیش از دو برابر شده اسههت. از مرغ هههای گوشههتی بههرای تولیههد۱۹۳0بگذارند. میزان تخم گذاری آنها نسبت به دهه 

گوشت مرغ استفاده می شود. با استفاده از مهندسی ژنتیک حجم این مرغ ها دو برابر و زمان لزم بهرای پهروار شهدن
 سال  بود اما این روزههها مرغ ههها20 تا ۱5 نصف شده است. زمانی طول عمر یک مرغ بین ۱۹۳0آنها نسبت به دهه 

 درصههد سههریع تر شههده400 هفته تبدیل به گوشت می شوند. در وااقع نر خ رشد روزانههه آنههها 6در مرغداری پس از 
است.

همین آمار و اراقام عجیب، سئوالت غریبی را به ذهن متبادر می کنند. سئوالتی که اقبل از اینکه بدانم دو نههوع مههرغ
اگههرچه اتفااقی برای جوجه های نر مرغ های تخم گههذار می افتههد؟ مثل: وجود دارد هرگز به ذهن من خطور نمی کرد. 

انسان آنها را برای تولید گوشت طراحی  نکرده و طبیعت هم توانایی تخم گذاری به آنها نداده پس به چه کاری مههی
آیند؟

18 Broiler chickens
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ته در وااقع جوجه های نر مرغ های تخم گذار کارکردی ندارند. به همین دلیل است که تمام ایهن جوجه ههای نهر کش
 میلیون مرغ می شود.250می شوند. در آمریکا نیمی از جوجه های متولد شده در هر سال نر هستند که بالغ بر 

باید در مورد این «نابودی» بیشتر بدانیم. بیشتر جوجه ههای نهر از طریهق ماشهینی شههبیه نابود می شوند؟این جوجه ها
جاروبراقی مکیده می شوند و از طریق لوله هایی  به یک صفحه برق دار منتهی می شوند تا با برق کشته شههدند. البتههه
سایر جوجه ها به طریق دیگری نابود می شوند که نمی توان آنها را نسبت به آنهایی که دچار برق گرفههتی می شههوند
خوش شانس تر دانست. برخی از جوجه ها داخل ظروف بزرگ پلستیکی انداخته می شوند و جوجه های ضههیعف تر
زیر فشار بدن جوجه های بالیی له می شوند. البته جوجه های اقوی تر نیز به تدریج در بالی ظرف خفه می شههوند و از
بین می روند. در برخی مرغداری ها هم  جوجه های نر  داخل ماشینی شبیه  چر خ گوشت  انهداخته و لهه می شهوند.

آیا بی رحمی است؟ بستگی دارد که تعریف شما از بی رحمی چه باشد. (بخش «بی رحمی» را ببینید)

)  bullshitتاپاله گاو (

- تاپاله یک گاو (بخش «محیط زیست گرایی» را ببینید)۱
- سخن کاذب یا مهمل مثل:2

صید ضمنی

 باشد. صید ضمنی به موجودات دریایی گفته می شود کههه بههه۱۹صید ضمنی، bullshitشاید بهترین نمونه دریایی 
صورت ناخواسته صید شده اند و هدف ماهیگیران، صید آنها نبوده است. البته نمی توان ادعا کرد که ایههن موجههودات
اا همیشههه دریایی به صورت ناخواسته صید می شوند چون در روش های ماهیگیری معاصر، این صههید ضههمنی تقریبهه
جزئی از فرآیند صید است. در ماهیگیری مدرن از فناوری های روز استفاده شده و به همین دلیل تعههداد مههاهیگیران
کاهش یافته است. این تحولت منجر به صیدهای بسیار گسترده می شود. هر چه صید گسترده تر باشد به موازات آن

 درصههد۹0 تهها 80صید ضمنی نیز افزایش می یابد. به عنوان مثال صید میگو را در نظر بگیرید. در هنگام صید میگو 
صید ضمنی روی عرشه کشتی جان خود را از دست می دهند (بخش مهمی از  این صههید ضههمنی را  گونه هههای در

 درصد موجودات دریایی را در جهان شامل می شود امهها2حال انقراض تشکیل می دهند). میگو از لحاظ وزنی تنها 
 درصد صیدهای ضمنی در دنیا حین صید میگو به روش ترال اتفاق می افتد. مهها چههون اطلعههاتی در مههورد ایههن۳۳

موضوع نداریم در موردش هم فکر نمی کنیم. اما اگر روی بسته های غذایی که از فروشگاه ها می خریم نوشته می شد
که برای رساندن  این غذا روی میز ما چه میزان موجود دریایی ناخواسته جان خود را از دست می دادند شاید آنگاه

 کیلو جانور دریایی26به فکر می افتادیم. با این ترتیب مثل روی بسته میگو صید شده در اندونزی باید نوشته شود: 
در ضمن صید یک کیلو میگوی محتوی این بسته جان خود را از دست دادند.

رتن را در نظر بگیرید. در ضمن صید ماهی تن،    گونه جانوری به صورت ناخواسته از بیههن می رود۱45یا مثل ماهی 
که در میان گونه ها می توان به گونه های مختلف سفره ماهی، کوسه نوک دراز، کوسته خالخالی،کوسه برنزی، کوسههه
19  Bycatch
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گالپاگوس ،کوسه ماسه ای، کوسه سفید بزرگ، کوسه پوزه چکشی، سگ ماهی کوبایی، ترشر چشم بههزرگ، مههاکو،
کوسه آبی رنگ، ماهو، اسقمری سلطانی اطلس، نیزه ماهی، مارلین سفید، شمشیرماهی، ماهی ببری خاکستری، ماهی
رکهد، اسههب سوزنی، ماهی ببری خاکستری، روف سیاه، ماهی سیگاری چشم بزرگ، ماهی اقشر، ماهی پرنهده، مههاهی 
رچب برمودا، اوپاه، مارماهی مورای، ماهی خلبان، ماهی راهب، ماهی غازی، مههاهی کههازاوا، مههاهی آبههی، آبی،  ماهی 
ماهی بادبادکی،  جک کهربایی، ماهی دم زرد، ماهی بریم، کوترماهی،   لک پشههت سههر خ، لک پشههت چرمههی، لک
پشت پوزه عقابی،  لک پشت ریدلی کمپ، آلباتروس منقار زرد آتلنتیک، کاکایی آودیههن، کبههوتر دریههایی بالئههاری،
گرل پهن بال، پترل خاکستری، کاکایی هرینگ، کاکایی خندان، آلبههاتروس گپت آلباتروس آبرو سیاه، کبوتر دریایی بزرگ، 
شاهی شمالی، آلباتروس خجالتی، کبوتر دریایی دودی، فولمار جنوبی، کبوتر دریههایی شههام، کاکههایی پههازرد، نهنههگ
مینک، نهنگ سئی، نهنگ تیغ باله، دلفین معمولی، نهنگ شکار اطلس شمالی،  نهنگ خلبان، نهنگ گوژپشت،  نهنگ
منقاریان، نهنگ اقاتل، گرازماهی بندر، نهنگ عنبر، دلفین نواری،  دلفین خالخالی آتلنتیک، دلفین فرفره، دلفین پههوزه

بطری و نهنگ غاز منقار اشاره کرد.

هنگامی که یک بشقاب سوشی مقابل شما اقرار می دهند باید بدانید که برای تهیه آن تعداد زیادی حیوان جههان خههود
را از دست داده اند. اگر اقرار باشد تمام حیوانات اقربانی شده برای تهیه یک بشقاب سوشی را داخل بشقاب بگذاریم

به یک بشقاب به اقطر یک و نیم متر نیاز داریم.

) CAFO(عملیات تغذیه متمركز حیوانات 
 توسهط20CAFOعملیات تغذیه متمرکز حیوانات،  همان دامداری صنعتی است. جالب اینکهه عبهارت اختصهاری  

 آمریکا  است (همچنین نگاه کنید2۱صاحبان صنایع گوشت ابداع نشده بلکه ساخته سازمان حفاظت از محیط زیست
به «محیط زیست گرایی»). تمام این مراکز تغذیه متمرکز  چنان به حیوانات لطمه می زنند که حتی بر اسههاس اقههوانین

ضعیف حمایت از حیوانات هم غیراقانونی محسوب شوند. بنابراین:

CFE(22 (دامداریمعافیت های رایج 

 روش های  پرورش حیوانات که در دامداری ها رایج باشد جزو معافیت های رایج دامداری به حساب می آیههد بههه
 اقدرت کههافی دارنههد تهها  تعریههفشرکت ها،این ترتیب اقانونی محسوب می شود. یعنی دامداران، یا به عبارت بهتر  

ال  اگر این صنعت  تصمیم بگیههرد کههه عملیههات کنند که چه کاری  بی رحمی است و چه کاری بی رحمی نیست. مث
برداشتن آپاندیس حیوانات بدون استفاده از مسکن انجام شود و این رویه متداول شههود، آنگههاه بهه دلیههل رواج ایههن

شیوه، این عملیات جنبه اقانونی پیدا خواهد کرد.

البته معافیت ها در مقیاس ایالت به ایالت اعطا می شود. مثل در نوادا اقوانین حمایتی ایالت، حههق دخههالت  در حههوزه
حفاظت از دام ها و تعیین چگونگی پرورش، تغذیه، اسکان و یا حمل و نقل آنان را ندارد. به اقول معروف، آنچه در

2۳لس وگاس اتفاق می افتد، در لس وگاس بااقی می ماند.

20 Concentrated Animal Feeding Operation 
21 Environment Protection Agancy
22 Common Farming Exemptions 
23             است معروف سکس و قمار خاطرصنعت به و است نوادا ایالت مرکز وگاس لس
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دیوید ولفسون وکیل و مارین سولیوان کارشناسان این حوزه چنین توضیح می دهند:

برخی از ایالت ها،  برای رویه های خاص معافیت اعطا می کننههد. مثل در اهههایو  در نظههر گرفتههن نرمههش
روزانه و هواخوری برای دام ه الزامی نیسهت. در ورمههونت اسهتفاده از افسههار و بنههد  بهرای مههار دام هها
محدودیت اقانوی ندارند حتی اگر مغایر شفقت باشد و باعث آسیب به حیوان شود. به عبارتی دیگر دام ها
در اهایو از نرمش و هوای تازه محروم هستند و در ورمونت به طریق غیرانسانی به  آن ها  افسههار زده مههی

شود.

غذای آرامش بخش
هنگامی که پسرم یک ماهه بود یک شب کمی تب کرد. صبح روز بعد در تنفس مشکل داشت. به توصیه پزشک مان،

 مبتل شههده اسههت. ایههن24RSVاو را به اورژانس بیمارستان بردیم و تشخیص داده شده که وی به بیمههاری تنفسههی 
بیماری در بزرگسالن به صورت سرماخوردگی معمولی ظاهر می شود اما برای کودکان بسیار خطرناک است و حتی

ممکن است منجر به مرگ آنها شود.
به هر حال ما مجبور شدیم یک هفته در بخش مرااقب های ویژه کودکان باشیم و من و همسههرم بههه صههورت نوبههتی

روی صندلی کناراتاق فرزندمان و صندلی اتاق انتظار می خوابیدیم.
سسم و النور، دوستانمان برای ما غذا آوردند. مقدار زیادی غذا که نمی توانستیم همههه روز دوم، سوم، چهارم و پنجم، 
آن را بخوریم؛ سالد عههدس، ترافههل شههکلتی، سههبزیجات سر خ شههده، آجیههل و تمشههک، ریزوتههو اقههارچ، پن کیههک
سیب زمینی، لوبیا سبز، ناچو، برنج، جو دوسر، انبه خشک شده، پاستا و سههس تنههد. مهها مههی توانسههتیم در رسههتوران
بیمارستان غذا بخوریم یا از بیرون غذا سفارش بدهیم. آنها هم می توانسههتند در حیههن ملاقههات تنههها بهها حرف هههای
آرامش بخش به ما تسکین بدهند. اما آنها برایمان غذایی آوردند که به آن نیاز داشتیم. به همین دلیل و به دلیل خیلی

چیزهای دیگر  این کتاب را به آنها تقدیم کرده ام.

غذای آرامش بخش، ادامه
در روز ششم، من و همسر اقادر بودیم برای نخستین بار پس از ورود به بیمارستان، هههر دو  بهها هههم آنجهها  را تههرک
کنیم. پسر ما بحران را پشت سرگذاشته بود و پزشکان گفتند که می توانیم صبح روز بعههد او را بههه خههانه بههبریم. بههه
همین دلیل به محض اینکه به خواب رفت ما سوار آسانسور شدیم و پایین آمدیم تا دوباره وارد جهان شههویم. البتههه

پدر  و مادر زنم کنار بچه در بیمارستان بودند.
در آن روز برف می بارید و دانه های برف به صورت غیرمعمولی درشت بودند؛ داقیقا به اندازه گلوله هههای برفههی کههه
بچه ها روی دفتر نقاشی می کشیدند و با اقیچی می بریدند. ما مثل افرادی که در خواب راه می روند وارد خیابههان دوم
شدیم بدون اینکه مقصد خاصی مد نظرمان باشد. در نهایت سر از یههک رسههتوران لهسههتانی درآوردیههم. پنجره هههای
رستوران، اقدی و رو به خیابان بود و دانه های برف اقبل از نشسههتن روی زمیههن چنههد ثههانیه ای روی شیشههه ها غلههت
24 Respiratory Syncytial Virus 
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می خوردند. من یادم نمی آید که چه چیزی سفارش دادم. حتی یادم نمی آید که آیا غذای خوبی بود یا .نه امهها بههدون
تردید بهترین غذایی بود که در طول زندگی ام خورده بودم.

ستمگری
  چندان هم سخت نیست. باور کنید ستمگری بسیار آسانتر از چیزی است که شما فکرش را می کنید. 25ستمگری

معمول گفته می شود که طبیعت، بی رحم است. من این جمله را بارها و بارها از گله دارهایی شنیدم که می خواسههتند
مرا متقاعد کنند که آنها حیوانات خود را از خطراتی که در محیط خارج وجود دارد محافظت می کنند. اقبول دارم که

 به ندرت پیک نیک وااقعههی  هسهتند).  ایههن هههم درسههت اسههت کههه همپیک نیک ها طبیعت، پیک نیک نیست.( البته 
حیوانات بهترین دامداری ها، معمول زندگی بهتری نسبت به حیوانههاتی دارنههد کههه در طههبیعت سههکونت دارنههد. امهها
طبیعت، بی رحم نیست. همچنین حیوانات طبیعت هم بی رحم نیستند حتی آنهایی که برخی موااقع همدیگر را زجههر

می دهند و می کشند. بی رحمی بستگی به درک بی رحمی و توانایی مقابله با آن یا شاید  چشم فروبستن بر آن دارد.

نومیدی
سی کیلو آرد در زیرزمین خانه مادربزرگم انبار شده است. آخرین باری که خانه اش رفتیم یک آخر هفتههه بههود. مههن
برای آوردن یک بطری نوشابه به زیرزمین رفتم که با صف کیسه های آرد  کنار دیههوار مههواجه شههدم. کیسههه های آرد

 ساله بههه ایههن مقههدار آرد نیههاز۹0مانند کیسه های شن حاشیه یک رودخانه ی در حال طغیان بودند. چرا یک پیرزن 
دارد؟ و چرا او ده ها بطری نوشابه دو لیتری در انباری و مقدار زیادی نان سبوس دار در فریزر نگهداری می کند؟

هنگامی که به آشپزخانه برگشتم خطاب به مادربزرگ گفتم: متوجه شدم که مقههدار خیلههی زیههادی آرد در زیرزمیههن
است.

-  سی کیلو
من از لحن صدایش متوجه نشدم که چه احساسی دارد. آیا احساس افتخار می کرد؟ آیا لحن صههدای او نشههانه یههک

چالش بود و یا احساس شرمساری؟
- می تونم بپرسم چرا؟

او در یک کابینت را باز کرد و یک بسته کلفت کوپن برداشت. با ارائه هر یک از این کوپن ها شما  مواقع  خرید یک
کیسه آرد، یک کیسه اضافی آرد دریافت می کنید.

 من از مادربزرگ پرسیدم: چطوری این همه  کوپن دارید؟
- مشکلی نبود

- می خواهید با این همه آرد چه کار کنید؟
- مقداری کلوچه درست می کنم

من تلش می کردم که مجسم کنم مادربزرگ که هرگز در زندگی اش رانندگی نکرده بود چطور این همه کیسه آرد را
 کیسه را بههه خههانه60از مغازه تا خانه آورده بود. حتما یک نفر او را رسانده بود؛ مثل همیشه. اما آیا او به یکباره هر 

آورده بود یا طی چندین بار رفت و آمد؛ کیسهه ها را  بهه خههانه انتقههال داده بهود؟ چهون  بهه خصوصهیات اخلاقهی
مادربزرگ اشراف کامل دارم تقریبا مطمئن هستم که او محاسبه کرده بود که داخل هر ماشههین چنههد کیسههه آرد جهها

25 cruelty
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می شود بدون اینکه حساسیت راننده را برانگیزد. او سپس تعدادی از دوستان خود را خبر کرده بود و با کمههک آنههها
طی یک روز آردها را به خانه آورده بود. آیا او این کار را با استفاده از همان نبوغی که همیشه از آن تعریف می کند،

انجام داده بود؟ او همواره می گفت که نبوغ و شانس او باعث شد تا از هولوکاست جان سالم بدر ببرد.

من همراه دستیار  اصلی مادربزرگ در بیشتر ماموریت هایش در تهیه و جمع آوری مواد اولیهه غهذایی بهوده ام. یهادم
۳ بسته غلت به هر نفههر می دادنههد. پههس از اینکههه او ۳می آید که یکبار برای خرید غلت رفتیم و با هر کوپن فقط 

ندواقدار۳بسته خرید من و برادرم را به مغازه فرستاد تا هر کدام از ما هم   بسته دیگر بخریهم. مهن نمی دانهم کهه ص
 ساله با کوپن برای چه می خواست چند بسته ماده غذایی بخههرد آن5مغازه چه فکری در مورد ما می کرد؟ یک بچه 

هم موادی که حتی گرسنه ترین افراد هم حاضر نبودند بخورند. اما مادربزرگ یک ساعت بعد دوباره ما را بههه مغههازه
فرستاد تا با کوپن، غلت بگیریم.

من منتظر جواب مادربزرگ در مورد نحوه انتقال آردها بودم. او وااقعا می خواست برای چند نفر کلوچه درست کند؟
 بسته تخم مرغ مورد نیاز برای تهیه این تعداد کلوچه را پنهان کرده بود؟ و چگونه این همههه کیسههه آرد۱400او کجا 

را به داخل زیرزمین برده بود؟ من مطمئن هستم که رانند ه ها چنین کاری را برای او انجام نداده اند.
مادربزرگ در حالی که  میز را با کف دست گردگیری می کرد در جواب من گفت: یکی یکی کیسه ها را آوردم.

نمی توانستم باور کنم چون مادربزرگ من به سختی خود را از ماشین به مقابل در خانه می رساند. تنفس او با مشکل
انجام می شود و آخرین باری که نزد پزشک رفتیم متوجه شدیم که ضربان اقلب او معادل ضربان اقلب یک نهنگ آبی

بزرگ است.
 ی بعدی زنده بماند اما من پیش بینی می کنم که او یک دهه دیگر عمههر26آرزوی همیشگی او این است که تا  میتسوا

 سالگی عمر کند ممکن نیست که حتی بتوانههد نیمههی از آردهههای۱20کند. او آدمی نیست که بمیرد. اما حتی اگر  تا 
انبار شده را استفاده کند. او باید این موضوع را بداند.

غذای ناراحت

شریک کردن دیگران در غذا، احساس خوبی به آدم دست میدهد و باعث ایجاد پیوندهای اجتماعی می شود. مایکههل
پولن که بهتر از هر نویسنده دیگری، مطالب نغذی در مورد غذا نوشته است این نوع شههراکت را «هم صههحبتی سههر

 مینامد. از نظر پولن، این هم صحبتی سر میز دلیلی برای مخالفت با گیاهخواری اسههت. البتههه گههاهی، حههق بهها27میز»
اوست.

تصور کنید که شما مانند پولن مخالف گوشتی هستید که از دامداری صنعتی بدست آمده است. اگر جههایی میهمههان
باشید، بسیار ناپسند است اگر غذایی را که برای شما آماده شده را نخورید به ویژه اگههر علههت غههذا نخههوردن شههما، 
اخلاقی باشد (هر چند پولن در این زمینه وارد جزئیات نمی شود). اما این امتناع شما از غههذا خههوردن تهها چههه حههد

26     یهودی دین در نوجوانان تکلیف .جشن
27 table fellowship 
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ناپسند است؟ این یک وضعیت دشوار کلسیک است: من چه اندازه بههرای ایجههاد یههک مههواقعیت اجتمههاعی راحههت
ارزش اقائل هستم و چقدر برای مسههئول اخلاقههی ام ارزش اقههائلم؟ میههزان اهمیههت نسههبی غههذا خههوردن اخلاقههی و
گد کردن مرغ و هویج مادربزرگ با رد کههردن بههال هم صحبتی سر میز، در مواقعیت های مختلف متفاوت است. (مثل ر

مرغ  که در مایکروفر سر خ شده، متفاوت است.)

از این مهم تر، آنچه پولن روی آن تاکید نمی کند این وااقعیت است که گوشههتخوار گزینشههی بههودن، بسههیار بیههش از
گیاهخوار بودن به هم صحبتی سر میز لطمه وارد می کند.

شما می توانید بگویید: من خیلی دوست دارم که دعوت شما را بپذیرم امهها همههانطوری کههه میدانیههد مههن گیههاهخوار
هستم. شما همچنین می توانید بگویید: من وااقعا دوست دارم که دعوت شما را بپذیرم اما من فقط گوشههتی میخههورم
که در دامپروریها و مزارع طبیعی تهیه شده باشد. در این مورد شما چه کار می توانید بکنید؟ شما احتمال بایههد بههرای
میزبان تان لینک اینترنتی و یا فهرست مغازه های محلی را بفرستید تا او بتواند مطابق میل شما خرید کند؛ البتههه اگههر
این کار برای میزبان امکانپذیر باشد. شاید اجرای درخواست شما امکانپذیر باشد اما بسهیار ناپسهندتر از درخواسهت
برای تهیه غذای گیاهخواری است. (امروزه نیازی به توضیح در مورد غذاهای گیاهخواران نیست چون اغلب مههردم
با آن آشنایی دارند.). سراسر صههنعت تغههذیه (رسههتوران ها، شههرکت های هواپیمههایی، غههذاهای دانشههگاه ها،و غههذای
عروسیها) [در آمریکا] به گونه ای ساماندهی شده اند که بتوانند به نیاز های گیاهخواران هم پاسههخ بدهنههد. امهها چنیههن

امکانی برای گوشتخواران گزینشی وجود ندارد.
و حال اگر شما میزبان یک مراسم باشید باید چه کار کنید؟

گوشتخواران گزینشی، غذاهای گیاهخواران را میخورند اما عکس این موضوع صادق نیست. پس باید چه غههذاهایی
انتخاب کنید تا اینکه هم صحبتی بهتری سر میز  بوجود بیاید؟

صرفا غدایی که داخل دهان خود اقرار می دهیم، هم صحبتی میزی را بوجود نمیآورد بلکه حاصل گردهمایی و مراسم
میهمانی مهم است. همچنین ممکن است که یک گفتگو در مورد باورهایمان باعث بهتر شدن هم صحبتی میزی شود

حتی اگر باورهایمان متفاوت باشد. پس نوع گفتگو، از غذای ارائه شده هم با اهمیت تر است.

نزار

- یک شخص یا یک چیز افسرده کننده۱
 به حیوانی می گویند که بر اثر ضعف جسمانی نقش بر زمین می شود و دیگر نمی تواند روی پایش بایستد.28- نزار2

اگر چنین وضعیتی برای یک انسان پیش بیاید ما بسیار حساس میشویم اما در مورد حیوانات اغلب چنین حساسیتی
نداریم. برخی از حیوانات نزار، بسیار بیمار و زخمی هستند اما اغلب با دادن کمی آب و همچنین استراحت می توان
حیوان را از مرگ تدریجی و دردناک نجات داد. آمار داقیق و اقابل استنادی در مورد حیوانات نزار وجود ندارد (چههه

رآورد می شهود یعنهی200کسی باید این آمار را منتشر کند؟) اما تعداد گاوهای  نزار در سهال حهدود   ههزار راس ب
 گاو به ازای هر  یک از کلمات این کتاب.2معادل 

هنگامی هم که بحث حقوق حیوانات به میان می آید حدااقل کاری که ما میتوانیم برای حیونات نههزار انجههام بههدهیم،
خلص کردن آن ها بدون درد است. اما برای انجام این کار نیاز به پول است و حیوانات نزار هیچ کاربردی ندارند به

28 downer
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 ایالت آمریکا؛ رها کردن آنها تا زمان مههرگ و یهها انههداختن آنههها50همین دلیل مورد ترحم اقرار نمیگیرند. در بیشتر 
داخل مراکز دفن زباله در حالی که زنده هستند، هم اقانونی است و هم رایج.

نخستین بازدید تحقیقاتی من برای این کتاب، از یک پناهگاه دام ها در واتکینز گلن وااقع در نیویورک بود.
 توسهط۱۹86پناهگاه دام ها، یک دامپروری نیست . در آنجا حیوانی پرورش داده نمی شههود. ایهن پناهگههاه در سههال 

جین بائور و لوری هیوستون همسر واقت وی، تاسیس شد و هدف از تاسیس آن ایجاد محیط امنی بههرای حیوانههات
نجات یافته از دامداری های صنعتی بود تا بتوانند بقیه عمر غیر طبیعی خود را در آنجا سههپری کننههد.( عمههر طههبیعی
اصطلح مناسبی درباره حیواناتی نیست که اقرار است در نوجوانی  ذبح بشوند. برای مثال، خوک های پرورشی یافته

 کیلو می رسند، ذبح می شوند. اگر به این خوک ها اجازه رشد کامل۱۱0در دامداری های صنعتی هنگامی که به وزن 
۳50داده شود- مثل زمانی که در پناهگاه دام ها هستند-  تا به زندگی طبیعی شان ادامه بدهند، وزنشان بههه بیههش از 

کیلو خواهد رسید.)
این پناهگاه دام ها، تبدیل به مهم ترین سازمان آموزشی و محل رایزنی و لبی گری در زمینههه حمههایت از حیوانههات
شده است. زمانی هزینه های این سازمان با فروش هات داگ گیاهی، پشههت یههک ون فههولکس واگههن مقابههل محههل

گدد  هکتار۳00 هکتار پناهگاه در نیویورک و ۱75  تامین می شد اما هم اکنون این تشکیلت، 2۹کنسرت های  گریتفول 
پناهگاه در کالیفرنیای شمالی دارد.

 میلیون دلر است. شاید همین تمکن5 هزار عضو دارد و بودجه سالنه آن حدود 200همچنین این سازمان بیش از 
مالی باعث شده تا بتواند در زمینه اقانون گذاری محلی و حتی کشوری، تاثیرگذار باشد. اما تمام این آمار و اراقام دلیل
آغاز تحقیقات میدانی من از اینجا نبود. من صرفا می خواستم از اینجا با حیوانات دامهداری صهنعتی آشهنا بشهوم. در

 سال زندگی، من تنها خوک، گاو و مرغ را از میان حیواناتی که برای گوشت پرورش می یابند لمهس کههرده۳0طول 
بودم.

هنگامی که در پناهگاه اقدم میزدیم، بائور توضیح داد که ابتدا هدف و آرزوی او، تاسیس پناهگاه نبود بلکه کل ماجرا
به صورت  اتفااقی پیش آمد.

«من در حال رانندگی در محل فروش دام لنکستر بودم که به تعدادی حیوان نزار برخورد کردم. به آنها نزدیک شههدم
و یکی از گوسفند ها سرش را تکان داد. من متوجه شدم که گوسفند هنوز زنده است اما آنجا رها شده بود تا بمیرد.
به همین دلیل او را پشت وانت انداختم البته پیش از این چنین کاری انجام نداده بودم اما نمی توانستم حیوان را رههها
کنم. گوسفند را نزد دامپزشک بردم و تصور می کردم که حیوان را معدوم خواهد کرد اما پس از چند بههار سههیخونک
زدن، حیوان روی پاهایش ایستاد. ما او را به خانه مان در ویلمینگتن بردیم و سپس هنگامی که پناهنگاه تاسیس شههد،

 سال زندگی دلپذیر.»۱0 سال زندگی کرد. ۱0حیوان را به آنجا منتقل کردیم. او اینجا 

من این داستان را روایت نکردم تا  دیگران را تشویق به ایجاد پناهگاه دام ها کنم. تاسیس پناهگاه خههوب اسههت امهها
مهم تر از جمع آوری و نگهداری چند حیوان ،آموزش به مردمی مثل خودم است تا با حیوانات از نزدیک آشنا شوند.

29 Grateful Dead 
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دلیل اینکه این داستان را روایت کردم این بود که متوجه شویم مرز میان مرگ و زنههدگی حیوانههات نههزار، ظریههف و
باریک است. هر موجودی که در چنین وضعیتی اقرار دارد باید یا نجات یابد یا با ملطفت کشته شود.

محیط زیست گرایی
 یعنی حفظ و بازسازی منابع طبیعی و اکوسیستم هایی که باعث پایههداری زنههدگی انسههان مههی۳0محیط زیست گرایی

شوند. البته تعاریف جامع تر و جالب تری نیز برای این واژه وجود دارد اما حدااقل در شههرایط فعلههی،  ایههن تعریههف
متداول از محیط زیست گرایی است. برخی از محیهط زیسهت گرایان، حیوانهات را ههم جهزو منهابع طهبیعی لحهاظ
می کنند. در اینجا منظور از حیوانات، معمول گونه های در حال انتقراض و در معرض شکار هستند نه حیوانههاتی کههه

تعداد آنها روی زمین زیاد است.

یک تحقیق در دانشگاه شیکاگو اخیرا به این نتیجه رسیده است که انتخاب های غذایی انسان دسههت کههم بههه انههدازه
انتخاب وسایل حمل و نقل عمومی، در گرم شدن آب و هههوای زمیههن تههاثیر دارد. همچنیههن تحقیقههات جدیههدتر و

ش از حاکی از آن بوده که  دامداری صنعتی۳۱پردامنه تر سازمان ملل و کمیسیون پیو نعت حمهل و نقهل، روی بی  ص
تغییر آب و هوای زمین تاثیر دارند. 

 درصد از گاز های گلخانه ای هستند. یعنی صنعت۱8بر اساس گزارش سازمان ملل، دام های زنده عامل اصلی تولید 
 درصد بیش از بخش حمل و نقل- شامل خودروها، کامیون ههها، هواپیماههها، اقطارههها و کشههتی ها- گههاز40دامداری 

 برابههر2۳ درصد از گاز متان حاصل از فعالیت های بشر است که ۳7گلخانه ای تولید می کنند. دامپروری، عامل تولید 
 درصد اکسید نیههتروژن حاصههل از65گاز دی اکسید کربن بر گرم شدن هوای زمین تاثیر دارد. همچنین این صنعت 

 برابر بیش از  گاز دی اکسید کربن، برای محیط زیست ضرر دارد.2۹6فعالیت های بشر  را تولید می کند که 
 برابر بیش از گیاهخواران گازهههای گلخههانه ای تولیههد7از سوی دیگر تازه ترین داده ها نشان میدهد که گوشتخواران 

می کنند.

سازمان ملل تاثیرات صنعت گوشت روی محیط زیست را اینگونه خلصه و تشریح کرده است:

«پروش حیوانات برای تامین غذا (چه به صورت سنتی و چه به صورت صنعتی) یکی از دو یا سههه عامههل
اصلی مشکلت جدی  زیست محیطی در همه ابعاد محلی و جهانی است...  در زمینه یافتن راهکار بههرای
مبارزه با فرسایش خاک، تغییرات آب و هوایی و آلودگی هوا، کمبههود آب، آلههودگی آب و از دسههت دادن
تنوع زیست محیطی ، سیاست گذاری [در زمینه صنعت دامپروری] بایههد در کههانون تههوجه باشههد و گرنههه
نتیجه ای حاصل نخواهد شد. دام های زنده در مقیاس بسیار گسترده ای به مشکلت زیست محیطههی دامههن

میزنند.»

به عبارتی دیگر، اگر  به حفظ محیط زیست اهمیت می دهید و  نتایج گزارش های منابع مختلف مانند سازمان ملههل
(یا پنل بین المللی درباره تغییرات آب و هوایی یا مرکز علوم بههرای منههافع عمههوم یهها کمیسههیون پیههو یهها اتحههادیه ی

30 environmentalism
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)  درباره تخریب محیط زیست را اقبول دارید آنگاه بایههد دربههاره خههوردن …دانشمندان نگران یا مؤسسه ورلد واچ 

حیوانات نیز حساس باشید.

به بیان خیلی ساده، کسی که به طور مداوم تولیدات دامپروریهای صنعتی را مصرف می کند نمی توانههد  یههک محیههط
زیست گرای حقیقی باشد.

دامداری صنعتی
این اصطلح مطمئنا در نسل بعد منسو خ خواهد شد چرا که آن زمان دیگر چیزی به عنوان دامداری صههنعتی وجههود
نخواهد داشت و یا اینکه دیگر دامداری خانوادگی و سنتی ای بااقی نخواهد ماند که بتوان آن را بهها نههوع دیگههری از

دامداری مقایسه کرد.

دامداری خانوادگی
در یک دامپروری خانوادگی، خانواده، صاحب دام ها هستند، تمام کارها را مدیریت می کنند و حتی به عنوان نیههروی

کار در دامداری فعالیت دارند. دو نسل پیش تقریبا تمام دامداری ها،  خانوادگی بودند. 

تبدیل خوراک
گن مقههدار گوشههت، به دلیل مقتضیات ااقتصادی، هم صاحبان دامپروریهای خانوادگی و هم دامداری های صنعتی نگههرا
تخم مرغ یا شیر تولید شده، نسبت به مقدار غذای مصههرف شههده بههرای پههرورش دام ههها هسههتند. تفههاوت رویکههرد
دامپروری خانوادگی با صنعتی در میزان اهمیتی است که برای این نسبت اقائل هسههتند و نیههز بههر اسههاس دسههتکاری

هایی که برای بیشینه کردن سود انجام می دهند. برای مثال:

غذا و نور
دامداری صنعتی معمول غذا و نور محیط را دستکاری می کنند تا میزان تولید را افزایش دهند.  این دستکاری اغلههب
به بهای آسایش حیوانات تمام می شود. صاحبان مرغداری، با تغییر نور، ساعت درونی مرغ ها را دستکاری می کنند تا
آنها به صورت همزمان و سریع تر تخم بگذارند. یکی از پرورش دهنده ماکیان فرایند دستکاری آنها را اینگونه برایم

توضیح داد:

 هفته برای مههرغ -20 تا ۱6 هفته برای بواقلمون و 26 تا 2۳به محض اینکه ماکیان ماده به بلوغ می رسند-  
آنها را داخل سالن مرغداری اقرار می دهند و نور را کم می کنند؛ برخی موااقع فضا را در تمههام طههول شههبانه
روز تاریک می کنند. سپس یک رژیم بسیار کم پروتئیهن بهرای آنهها در نظهر میگیرنهد کهه در وااقهع رژیهم

 سههاعت در روز روشههن۱6 هفته به طول میانجامد. پس از آن چراغ ها را ۳ تا 2گرسنگی است. این فرایند 
 ساعت افزایش مییابد. با روشن شدن هوا، ماکیان تصهور می کننهد20میگذارند که این زمان برای مرغ ها به 

که بهار فرا رسیده.  در این زمان است که رژیم غذایی آنها مملو از پروتئیههن مههی شههود. ماکیههان در چنیههن
شرایطی بلفاصله تخم گذاری را آغاز می کنند. آنها به گونه ای آفریههده شههده اند کههه مههی تواننههد هههر زمههان
تخم گذاری را متواقف و سپس شروع کنند. نگاه کنید که در طبیعت هنگامی کهه بههار میرسههد، چمههن مهی
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روید و روزها بلند می شود. بلند شدن روزها در وااقع کلید آگاهی پرندگان از رسیدن بهههار اسههت. آنههها بهها
طولنی شدن روزها به خود میگویند که بهتر است تخم گذاری را آغاز کنیم چون بهار دارد  می آیههد. انسههان
با الهام گرفتن از طبیعت این چرخه را در ماکیان ها دستکاری می کند. انسان با کنترل نور، غذا و زمان غذا
خوردن ماکیان، آنها را مجبور می کند که در تمام طول سال تخم  بگذارنههد. در چنیههن شههرایطی، بواقلون ههها

 برابر مقداری کههه ماکیههان در حیههات وحههش۳ تخم در سال میگذارند. این مقدار یعنی ۳۳0 و مرغ ها ۱20
تخم میگذارند. پس از سال اول، آنها را می کشند چون دیگر در سال دوم زیاد تخههم نمیگذارنههد. صههاحبان
مرغداریها به این نتیجه رسیده اند که کشتن ماکیان در سال دوم به صرفه تر از نگهداری آنها و گرفتن تعداد
کمی تخم است. به همین دلیل است که گوشت ماکیان این روزهها ارزان اسهت امها خهود ماکیهان در ایهن

فرایند بسیار رنج میبرند.

–با آنکه مردم آگاهی مبهمی از واقوع بیرحمی در دامداری های صنعتی دارند  و می دانند اقفس ها کوچههک هسههتند و

ذبح، خشن  صورت میگیرد- اما بعضی روش های رایج از افکار عمومی پنهان نگه داشته شده است. من هرگز درباره
دستکاری نور و غذای حیوانات نشنیده  بودم اما بعد از اینکه فهمیدم دیگر نخواسهتم کهه تهها آخهر عمههرم، تخم مهرغ

ماکیان صنعتی را بخورم. باز خوشا به حال آن هایی که آزادگرد هستند. نه؟

آزادگرد
. امهها برچسههب۳2برخی اواقات روی بسته های گوشت، تخم مرغ، لبنیات و حتی ماهی نوشته می شههود کههه «آزادگههرد»

آزادگر کامل مهمل است. این برچسب هم ماننههد برچسههب های «کههامل طههبیعی» و «تههازه» یهها «جههادویی» عههاری از
معناست.

اگر وااقعا برچسب آزادگرد حقیقت داشته باشد یعنی مرغ ها باید «دسترسی به فضای بههاز» داشههته باشههند.  امهها کههدام
 هزار جوجه زیر نور مصنوعی کنار هم چپانده شده اند۳0«فضای باز»؟   یک سوله مرغداری عادی را تصور کنید که 
 باز می شود که این در هم در اغلههب موااقههع، بسههته5 در 5و این سوله  تنها یک در کوچک دارد که به فضای خاکی 

است. برای صنعت مرغداری همین کافی است تا برچسب «آزادگرد» بگیرند.

اداره کشاورزی ایالت متحده حتی یک تعریف برای مرغ های تخمگذار «آزادگرد» ندارد و در عههوض بههه شهههادت
–تولید کنندگان درباره ادعاهایشان بسنده می کند. اغلب اواقات، تخم مرغداری های صنعتی  مرغ هایی که در سوله

های کثیف روی هم چپانده شده اند برچسب «آزادگرد» می گیرند (دادن برچسب «بی اقفس» هههم ضههوابطی دارد امهها
غیر از  اینکه مرغ در اقفس نگهداری نشده، گویای هیچ چیز دیگری نیست.) با اطمینان می توان گفت که اغلب مرغ
های تخم گذار «آزادگرد» (یا «بی اقفس») نوک هایشان چیده شده است و به محض «مستهلک» شههدن بههی رحمههانه

کشته می شوند. من می توانم یک گله مرغ در وان حمام خانه نگه دارم و اسمشان را «آزادگرد» بگذارم. 

تازه
باز هم مزخرفی دیگر. طبق مقررات وزارت کشاورزی آمریکا، گوشت ماکیانی که برچسب «تازه» روی آن زده شده

 درجه سانتیگراد داشته باشد. مرغ های تازه را می تههوان4 درجه  یا بیشتر از ۳هرگز نباید دمای داخلی کمتر از منفی 
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فریز کرد (و برچسب تنااقض آلود «تازه و یخ زده» به همین مرغ ها  زده می شههود) تهها  از لحههاظ زمههانی لطمه ای بههه
تازگی غذا وارد نکند. مر غ های آلوده به عوامل بیماری زا یا فضله از لحاظ فنی می توانند تازه، بدون اقفس و آزادگههر
باشند و به صورت اقانونی در سوپرمارکت ها به فروش برسند. (البته باید ابتههدا فضههله  از روی بههدن مهرغ شسهته  و

سپس در فروشگاه عرضه شود.)

قدرت عادت 
۳۳پدر من تقریبا تمام آشپزی منزل را انجام می داد. او ما را با غذاهای عجیب و غریب بزرگ کهرد. مها اغلهب توفههو

می خوردیم اقبل از اینکه خوردن توفو در میان مردم رایج شود. پدر نه به این خاطر که مزه سههویا را دوسههت داشههته
باشد و نه حتی به این خاطر که خواص مفید آن را مانند امروز بداند، به ما سویا میداد. تنها دلیلی کههه بههه مهها سههویا
میداد این بود که میخواست ما چیزی بخوریم که هیچ کس دیگر نمیخورد. او نه تنها غذاهای عجیب درست می کههرد

بلکه روش رایج تهیه  غذاهای مختلف را نیز تغییر میداد. مثل راگو فلفل و یا املت سیتان درست می کرد. 

پدرم بیشتر در آشپزی خود از مواد جایگزین به عنوان مواد اصلی استفاده می کرد. علت اصلی این کار تسکین دادن
مادر برای جایگزین کردن غذاهای غیر حلل بود. البته او غذای غیرحلل دیگری را زیرکانه جههایگزین غههذای غیههر
حلل می کرد مثل بیکن بواقلمون را جایگزین بیکن خوک می کرد. و  یا غههذای مضههر بههرای سههلمتی را جههایگزین
غذایی می کرد که آن هم برای سلمتی مضر بود مثل  بیکن مصنوعی را جایگزین بیکن بواقلمههون مههی کههرد. برخههی
موااقع نیز برای اینکه نشان بدهد همه چیز ممکههن اسههت، گنههدم سههیاه را جههایگزین آرد می کههرد. البتههه بیشههتر ایههن

جایگزینی ها در وااقع فقط دهن کجی به طبیعت بود.

چندی پیش که به خانه والدینم رفته بودم متوجه شدم که داخل فریزر خانه برگر سبزیجات، سوسههیس های گیههاهی،
جایگزین های کره و  مرغ و انواع و ااقسام غذاهای گیاهخواری وجود دارد.  شاید تصور کنید فههردی کههه در فریههزر
اا وگن است. اما اینگونه نیست چون پههدرم همیشههه گوشههت خانه اش چند دوجین محصولت شبه گوشت دارد حتم

می خورد. پدر همیشه عادت دارد که خلف جریان آب شنا کند.

ما هرگز رفتار پدر در آشپزی را مورد سئوال اقرار ندادیم و شاید هم آن را دوست داشتیم البته هیههچ واقههت دوسههت
نداشتیم دوستان مان  برای خوردن شام به خانه ما بیایند. شاید هم پدر را به عنوان یک سرآشههپز فوق العههاده تصههور
می کردیم. اما مانند آشپزی مادربزرگ، در آشپزی پدر هم بیش از خود غذا، داستان آن بود که اهمیت داشت. از نظههر
ما پدر دوست داشت در آشپزی ریسک کند. او ما را تشویق می کرد که کارهای جدیههد انجهام بهدهیم چهون جدیههد
بودند. حتی هنگامی که مردم به آشپزی پدر که شبیه کار دانشمندان دیوانه بود میخندیدند، او خوشحال می شد چون

ارزش خنده  بیشتر از مزه غذاست.

 سال با والدینم زندگی کردم و به یاد ندارم که حتی یکبار غههذای شههیرین۱8ما هرگز پس از شام، دسر نداشتیم. من 
خورده باشیم. البته پدرم نگران دندان های ما نبود چون در آن سالها یادم نمی آید که خیلی برای مسهواک زدن بهه مهها
توصیه کرده باشد. دلیل اینکه او غذای شیرین دست نمی کرد این بود که احساس نیاز به دسر نمی کرد. غذاهای بدیع
33 Tofu           است دور شرق و چین در رایج غذاهای از که سویا پنیر
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در اولویت بودند پس دلیلی نداشت که فضای شکم را هدر دهیم. جالب اینکه ما هم او را باور داشههتیم. هنههوز هههم
مزاج من و حتی آرزوهایم تحت تاثیر آموزش های پدر اقرار دارد. تا به امروز من کمتر از هر شخص دیگری به دسر

علاقه مند هستم و همیشه یک تکه نان سیاه را به کیک زرد ترجیح می دهم.

اما پسر من بر اساس کدام یک از درس های من آرزوهای خود را شکل خواهد داد؟
با آنکه دیگر تمایلی به خوردن گوشت ندارم و با دیدن گوشت اقرمز حالم بد می شود اما هنوز هم در فصل تابسههتان
به محض اینکه بوی کباب به مشامم میخورد، دهانم آب میافتد. این اتفاق چه تاثیری روی پسرم خواهد داشت؟ آیهها
او به عنوان یکی از نخستین  هم نسل های خود که تا به حال گوشت را مزه نکرده، آرزوی خوردن گوشههت نخواهههد

داشت و یا اینکه بیشتر از من آرزو خواهد داشت که گوشت بخورد؟

انسان
انسان ها تنها حیواناتی هستند که با هدف بچه دار میشوند؛ به تاریخ های تولد یکدیگر اهمیت میدهند؛ زمههان را هههدر
میدهند؛ دندان هایشان را مسواک می کنند؛ احساس نوستالژیک دارند؛ لکه ها را پاک می کننههد؛ دیههن دارنههد؛ احههزاب
سیاسی و اقانون دارند؛ لباس میپوشند: سال ها پس از ارتکاب خطا عذرخواهی می کنند؛ درگوشی حهرف می زننهد؛ از
خودشان می ترسند؛ خواب هایشان را تعبیر می کنند؛ آلت تناسلی خههود را پنهههان می کننههد؛ موهایشههان را می تراشههند؛
کپسول ها زمان را دفن می کنند و می توانند به دلیل اخلاقی غذاهایی را که می خورند انتخاب کنند. توجیه این که مهها

حیونات را می خوریم یا نمی خوریم، هر دو یکی است: ما حیوان نیستیم.

غریزه
بیشتر ما می دانیم که پرنده های مهاجر در یافتن مسیر مهاجرت  شان توانایی منحصر به فردی دارند . آنها می توانند به
راحتی محل تخم گذاری و سکونت خود را در اقاره های مختلف بیابند. واقتی این موضوع را آموختم  گفته مههی شههد
که این توانایی آنها غریزی است (هنگامی که رفتار یک حیوان بیههش از حههد هوشههمندانه شههود، علههت رفتههارش را
همیشه با غریزه توضیح میدهند. مدخل «هوش» را نگاه کنید).  البتههه غریههزه نمی توانههد توضههیح بدهههد کههه چگههونه
کبوترها مسیرهای تردد انسان ها را برای پیدا کردن راهشههان اسههتفاده می کننههد. کبوترههها، ماننههد انسههان های در حههال

رانندگی،  از مسیر بزرگراه ها و خروجی های آن ها  برای رسیدن به مقصد استفاده می کنند.

ال خواندن و فهم سریع کتاب ها) محسوب می کردند اما هم اکنههون در گذشته هوش را منحصر به توانایی فکری (مث
با هوش های مختلفی مانند هوش احساسی، موسیقیایی، بصری- فضایی و بین اشخاص مواجه هستیم.  یوزپلنگ بههه
دلیل اینکه سریع می دود باهوش نیست اما آنچه در مورد این حیوان اهمیههت دارد عملکههرد ذهنههی اوسههت؛ توانههایی
برجسته اش برای ترسیم نقشه فضای پیرامون خود طوری کهه متهوجه شهود مثل حرکهت بعهدی طعمه اش چگهونه
خواهد بود. اگر این توانایی یوزپلنگ را فقط ناشی از غریزه اش بدانیم مانند این است کههه بگههوییم لگههد زدن انسههان

پس از ضربه چکش پزشک به زانو،  نشانه توانایی غریزی انسان برای پنالتی زدن در فوتبال است.  

هوش

4۳



اقرن هاست که دامپروران می دانند که خوک های باهوش در طول زندگی خود یههاد میگیرنههد کههه چگههونه چفههت در
 در مورد یکی از خوک هههای بههاهوش نوشههت:۱78۹طویله را باز کنند. گیلبرت وایت روزنامه نگار انگلیسی در سال 

«این خوک ماده می دانست چطور همه درهای طویله را باز کند. او پس از باز کردن در طویله به تنهایی براه می افتاد
تا به یک دامپروری دوردست که یک خوک نر در آن اقرار داشت برسد.» و ادامه می دهد «و پس از آن که به کام دل

رسید» (عجب تعبیر جالبی!)  «مجددا به خانه اش باز می گشت».

دانشمندانی که شبه زبان خوک ها را مطالعه کرده اند دریافته اند که واقتی  انسههان یهها خههوک دیگههری، خههوک را صههدا
می کند خوک واکنش نشان داده و نزدیک می شود، این حیوان همچنین بهها اسههبا ب بازی ها  بههازی می کنههد و اسههباب
بازی های مورد علاقه خود را دارد.  مشاهده شده که خوک به کمک همنوع خود که رنج و ناراحتی است می شههتابد.
دکتر استنلی کرتیس، که یک حیوان شناس مشهور و نزدیک به صنعت دامداری است، به طههور تجربههی توانایی هههای
ادراکی خوک ها را با آموزش دادن آنها برای انجام یک بازی ویدیویی سنجید. او  یههک دسههته بههازی ویههژه طراحههی
کردن تا خوک ها بتوانند با پوزه خود این دسته را کنترل کنند. در جریان این آموزش، خوک ها نههه تنههها نحههوه بههازی
کردن را آموختند بلکه به سرعت شامپانزه ها بازی را فرا می گرفتند و بازی می کردند. این خوک ها همچنیهن ظرفیهت
خیر ه کننده ای در زمینه بازنمایی انتزاعی از خود نشان دادند. توانایی اسطوره ای خوک ها برای باز کردن چفههت ههها
همچنان شگفتی ساز است. دکتر کن کپهارت همکار دکتر کرتیس نه تنها یافته همکار خود را تایید کرد بلکه مههدعی
شد که خوک ها اغلب به صورت دوتایی کار می کنند و در برخی موااقع اقفههل در طههویله دوسههتان خههود را هههم بههاز
می کنند. در فرهنگ عامه کشاورزان آمریکا، درباره هوش خوک ها داستان ها ساخته شده است در حالی کههه از مههاهی

و مرغ به عنوان حیوانات کم هوش و بعضا احمق یاد شده است. آیا وااقعا اینگونه است؟

هوش؟

 سههال بعههد تعههداد ایههن۱0 مقاله علمی  در مورد یادگیری ماهی ها منتشر شده بود در حالیکه 70، تنها ۱۹۹2در سال 
 مقاله منتشر شده است). باور ما درباره هوش هیچ موجههودی بهه ایههن640 رسید. (در حال حاضر 500مقاله به عدد 

 متخصص در زمینه ظرفیت روانی ماهی ها بودید به طور حتههم بهها۱۹۹0سرعت تغییر نکرده است. اگر شما در دهه 
همان اطلعات شما امروزه یک آدم تازه کار در این حوزه به شمار می آیید.

ماهی ها اقادرند که لنه های پیچیده بسازند؛ زندگی تک همسری تشکیل بدهند، حین شکار با سایر گونه ها همکههاری
کنند و همچنین از ابزار استفاده کنند. هر ماهی  می تواند بقیه ماهی ها را به عنوان فرد بازشناسی کند و مههی دانههد کههه
می تواند به کدام ماهی اعتماد کند و به کدام یک اعتماد نکند. آنها به صورت انفرادی تصمیم گیری می کنند و حههتی

 می خوانیم:  «مههاهی ههها۳4تلش می کنند که در جامعه خود به جایگاه بهتری دست یابند. در مجله ماهی و ماهیگیری
از استراتژی های ماکیاولی وار  برای اغوا کردن، تنبیه و آشتی در زندگی خود استفاده مههی کننههد. همچنیههن حههافظه
بلندمدت ماهی ها بسیار اقابل توجه است و از طریق شبکه های اجتماعی با یکدیگر اطلعههات رد و بههدل می کننههد و
حتی می توانند نسل به نسل اطلعات خود را انتقال بدهند. همچنین ماهی ها دارای توانههایی دیگههری هسههتند کههه در
34 Fish and Fisheries
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 گفته می شود و به معنای اطلعاتی درباره مسیرهای حرکههت، طههی۳5ادبیات علمی به آن «سنت های فرهنگی دیرینه»
مسافت گروهی ، استراحت و یا جفت گیری است که  در طی نسل ها بااقی می مانند.»

اما مرغ ها چطور؟ در زمینه شناخت علمی توانایی مرغ ها نیز تحولت عظیم علمی بوجود آمههده اسههت. دکههتر لزلههی
راجرز یک از مطرح ترین فیزیولوژیست های حیوانات، به این کشف بزرگ رسید که مغز مرغ ها هههم از دو نیمکههره
ال تصههور مههی شههد ایههن راست و چپ تشکیل شده و هر یک از این دو نیمکره توانایی خاصی دارند در حههالیکه اقب
ویژگی تنها منحصر به انسان هاست. (دانشمندان هم اکنون این وااقعیت پذیرفته اند که مغز تمام حیوانات از دو نیمکره

تشکیل شده است.)
 سال تحقیق مدعی است که:  «ظرفیت ادراکی مههرغ ههها معههادل ظرفیههت درک پسههتانداران و حههتی40راجرز پس از 

نخستینی ها است». او همچنین مدعی است که پرندگان حافظه بسیار پیچیده ای دارند. اطلعههات در مغههز آنههان «بههر
اساس تقدم و تاخر زمانی ذخیره می شود و در وااقع اگر روزی بتوان اطلعات حافظه آنان را اسههتخراج کههرد آنگههاه
شما تصور میکنید که در حال خواندن یک زندگینامه هستید. مرغ ها نیز مانند ماهی ههها می تواننههد اطلعههات خههود را
نسل به نسل منتقل کنند. آنها همچنین می توانند همدیگر را فریب بدهند و برای دریافت امتیاز بیشتر،  سود آنی خود

را به تعویق بیندازند.

 دانشههمندان2005این نوع تحقیقات به اقدری دیدگاه ما در مههورد فهههم و درک پرنههدگان را تغییههر داد کههه در سههال 
متخصص  از سراسر جهان تصمیم گرفتند که فرایند نامگذاری مجدد بخش های مختلف مغز پرندگان را آغاز کنند .
ه همیهن دلیهل آنها  به این نتیجه رسیده  بودند که مغز پرندگان نیز شبیه مغز انسان به پردازش اطلعهات میهپردازد ب
تصمیم گرفتند که اصطلحات جدیدی را جایگزین اصطلحات اقدیمی کنند که حههاکی از  عملیههات «بههدوی» مغههز

پرندگان بود.

اما تصویر فیزیولوژیست ها پای دیاگرام های مغز پرندگان و بحث آنها برای یافتن نام های مناسب برای بخش هههای
مختلف مغز آنان پیام بزرگتری برای ما دارد. داستان آفرینش را به خاطر آورید. در ابتدای خلقت، آدم (بدون حههوا و
بدون رایزنی الهی) برای حیوانات اسم در نظر گرفت. در پی او امروز هم مهها، انسههان ها را بهها نههام حیوانههات صههدا
میکنیم؛ مثل به آدم های احمق میگوییم، پرنده مغز، به آدم های ترسو میگوییم مرغ و آدم های احمق را بواقلمههون صههدا
میکنیم. آیا اینها بهترین صفت هایی هستند که ما در چنته داریم؟ ما که می توانیم این انگاره را کههه حههوا از دنههده آدم
آفریده شده  بازنگری کنیم،  چرا نتوانیم که در مورد نسبت های زشتی هم که به حیوانات داده ایم تجدید نظر بکنیم؟

اا ف سی  اكی 

 مخفف مرغ سوخاری کنتاکی بود اما امروزه این نام گویای هیچ چیز نیسههت. می تههوان گفههت۳6اقبل نام کی اف سی
شرکت کی اف سی بیش از هر شرکت دیگری در تاریخ باعث افزایش رنج و محنههت در جهههان شههده اسههت.  ایههن
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شرکت سالنه حدود یک میلیارد مرغ می خرد- اگر شما این مرغ ها را کنار هم بچینید می توانید تمام منطقه منهتن را
از رودخانه تا رودخانه را با لیه ضخیمی از مرغ بپوشانید طوری که حتی از پنجههره سههاختمان های اداری بلنههدمرتبه

هم مرغ بیرون بزند-  به همین دلیل ااقدامات این شرکت روی تمام بخش های صنعت ماکیان تاثیر گذاشته است.

کی اف سی اصرار دارد که خود را «متعهد به رفاه مرغ ها و رفتار انسانی با مرغ ها» جلوه بدهد. امهها آیهها میتههوان بههه
ادعاهای این شرکت اعتماد کرد؟ در کشتارگاهی در ویرجینیای غربی که تامین کننده مرغ های کههی اف سههی اسههت،
کارگران در حال کندن سر مرغ های زنده دیده شده اند. همچنین در این کشتارگاه، کههارگران تفاله هههای تنبههاکو را بههه
چشمان مرغ ها تف می کردند؛ به صورت این پرندگان رنگ میپاشیدند و آنها را زیر پای خود لگههد می کردنههد. ایههن
رفتارها ده ها بار مشاهده شده اند. جالب اینکه این کشتارگاه نه تنها یک مورد بد استثنایی نیست بلکه عنوان بهههترین
کشتارگاه سال را به خود اختصاص داده است. حال تصور کنید که در کشتارگاه های بد واقتی کسههی مرااقههب نیسههت

چه اتفااقاتی ر خ میدهد.

در وبسایت کی اف سی، این شرکت ادعا می کند: «ما همواره در حال نظارت هستیم که تامین کنندگان مواد اولیه مهها
رفتاری صحیح و اخلاقی با حیوانات داشته باشند. لذا هدف ما این است که فقط با تامین کننههدگانی کههار کنیههم کههه
استانداردهای بالی ما را رعایت کرده و به ما اقول داده اند که رفاه و آسایش حیوانات را تههامین کننههد.» امهها کههی اف
سی به شما نمیگوید که عرضه کنندگان مرغ مدعی هستند که هر کاری که انجام میدهند برای رفاه حیوانههات اسههت.

)دامداریمعافیت های رایج (نگاه کنید به بخش 

موضوع دو پهلوی دیگر، در مورد نحوه نظارت کی اف سی بر عملکرد تأمین کننندگان مواد اولیه اش است تهها رفههاه
ال با اطلع اقبلی از کشتارگاه های تههأمین کننههدگان مههرغ حیوانات را رعایت کنند. کی اف سی به ما نمیگوید که معمو
خود بازدید می کند. به دلیل همین اطلع اقبلی کشتارگاه ها کامل بر روی تخلف هایی که مرتکههب میشههوند سههرپوش
می گذارند و بازرسان کی اف سی آن چیزی را که دوست ندارد ببینههد در طههی بازدیههدها نمی بینههد.  علوه بههر ایههن
بازرسان کی اف سی در تهیه گزارش های خود هیچ یک از توصیه هایی که مشاوران رفاه حیوانات شههرکت خودشههان
ارائه کردند را در نظر نمیگیرند. جالب است بدانید کههه اخیههرا پنههج نفههر از مشههاوران ایههن شههرکت در اعههتراض بهه
سیاست های کی اف سی از سمت خود استعفا کردند. ادل داگلس یکی از این مشاوران به شیکاگو تریبون گفت که
کی اف سی هیچگاه با آنها جلسه نگذاشت و هیچگاه از آنها مشورت نخواست و تنها  به رسانه ها میگفت کههه ایههن
شرکت دارای کمیته مشورتی رفاه حیوانات است. به همین دلیل او تصور می کرده کههه  از وجههود وی و همکههارانش
گولف و یکی دیگر از این فقط استفاده ابزاری می شود. یان دانکن، رئیس بازنشسته گروه رفاه حیوانات در دانشگاه گو
مشاوران مستعفی  کی اف سی که  از متخصصان پیشرو و معروف رفاه حیوانات در آمریکای شمالی است در مههورد
علت استعفای خود میگوید: «پیشرفت کار بی نهایت کند بود و برداشت من این بود که مدیریت ارشههد شههرکت بههه

هیچ عنوان باور نداشتد که رفاه حیوانات مهم است به همین دلیل ارائه استاندارها را به تعویق می انداخت.»

اما این پنج نفر چگونه جایگزین شدند؟ هم اکنون نایب رئیس شرکتی که صاحب عنوان کشتارگاه سال شد و در بال
گفتیم که چطور کارگران آن برخورد سادیستی با مرغ ها داشتند عضو  شورای رفاه حیوانات کههی اف سههی اسههت .

 میلیارد مرغ را سلخی می کند و2.2یکی از اعضای هیات مدیره شرکت تولید مواد غذایی تایسون است که سالنه 
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چندین بار اعلم شده که کارگران این شرکت با مرغ ها بدرفتاری می کنند (یکبار یکی از کارگران این کشههتارگاه بههه
طور مستقیم روی خط تولید ادرار کرده بود) یکی دیگر از اعضای گروه مشاوران کی اف سی است.

سایر اعضای این شورا را هم مدیران و کارکنان کی اف سی تشکیل میدهد. از همه مهم تر اینکه کی اف سی مههدعی
ه مشهاوران، همهان تهأمین م در شهرایطی ک است که مشاورانش، سیاست های تأمین کنندگان را تعیین می کنند آن ه

کنندگان هستند.

تعهد کی اف سی به رفاه حیوانات هم مانند اسم این شرکت گویای هیچ چیز نیست.

غذای حل؟ل؟

من در مدارس مذهبی یهیودیان و همچنین در خانه آموختم که اقوانین شرعی دین یهود برای کشههتن حیههوان نههوعی
مصالحه است: اگر انسان چاره ای جز خوردن حیوانات ندارد باید این کار را به شیوه ای انسانی انجام دهد و به همه
موجودات زنده احترام بگذارد. همچنین نباید حیواناتی را که می خوریم زجر بدهیم؛ چه در زمانی که زنده هسههتند
تم و چه در کشتارگاه. همین طرز تفکر باعث شد زمانی که بچهه بهودم و حهتی امهروز  از اینکهه یهک یههودی هس

احساس غرور کنم. 

به همین دلیل هنگامی که فیلم بیرون کشیدن خرخههره یههک گههاو را در بزرگههترین کشههتارگاه آن زمههان یهودیههان در
پورتویل آیووا، تماشا کردم وااقعا شوکه شدم. در این کشتارگاه همچنین به گاوها شوک الکههتریکی وارد می کردنههد و
به دلیل ذبح زجر آور، هر گاو هنگام ذبح شدن حدااقل سه داقیقه زجر می کشید. اگههر ایههن اتفههاق در یههک کشههتارگاه

 در آن انجام می شد۳7عادی می افتاد تا این حد شوکه نمی شدم اما واقوع این اتفاق در کشتارگاهی که مثل ذبح حلل
غیر اقابل اقبول است. البته خوشبختانه بیشتر جامعه یهودیان علیه ااقدامات این کشتارگاه در آیووا موضع گرفتند.

رئیس شورای خاخامی جنبش محافظه کار در پیامی که برای تمام خاخام ها ارسال کرده بود تاکید کرد: هنگههامی کههه
شرکتی که ادعای ذبح حلل دارد بر خلف مقررات شرعی عمل می کنههد و بههه یکههی از موجههودات خداونههد لطمههه
می رساند،  این شرکت باید به جامعه یهودیان و در نهایت به خدا پاسخ بدهههد. همچنیههن رئیهس ارتههودکس یکههی از
دانشکده های دانشگاه بار ایلن اسرائیل نسبت به این نوع کشتارگاه حلل اعتراض کرد: ااقدام این کشتارگاه نوعی بی
احترامی به خداوند است. این کار کشتارگاه یعنی اینکه خدا تنها به تشریفات مههذهبی اهمیههت میدهههد و بههه اصههول
اخلاقی کاری ندارد که این، یک اتهام بزرگ است. همچنین بیش از پنجاه خاخام بانفوذ ضمن انتشار بیانیه مشههترکی
اعلم کردند که سنت یهودیان و آموزه  شفقت با حیوانات در پی ااقدام این کشههتارگاه نقههض شههده اسههت. در میههان
خاخام هایی که این بیانه را صادر کردند نام رئیس کنفرانس مرکههزی اصههلحات خاخام هههای آمریکههایی و همچنیههن

رئیس جنبش محافظه کار مدرسه مطالعات خاخامی زیگلر هم به چشم میخورد.
البته هیچ دلیلی وجود ندارد که ما تصور کنیم که اعمههال غیههر انسههانی مرتکههب شههده در کشههتارگاه آیههووا در هیههچ
کشتارگاه حلل دیگری اتفاق نمی افتد. مادامی که دامداری صنعتی وجود دارد چنین کارهای غیر انسانی نیههز وجههود

خواهد داشت.
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در چنین شرایطی یک پرسش بسیار دشوار بوجود می آید که من آن را به صورت شفاف مطههرح می کنههم: مهها کههه در
دنیای گله و چوپان مورد اشاره در کتاب مقدس زندگی نمی کنیم. ما در جهانی لبریز از جمعیت زندگی می کنیم که
در آن به حیوانات به عنوان کال نگاه می شود، آیا می توان بدون «آسیب رساندن به موجودات زنههده خههدا» گوشههت

مصرف کرد؟ آیا خود مفهوم گوشت حلل یک اصطلح تنااقض آمیز نشده است؟

ارگانیک

ال بی معنی نیست اما خیلی سطحی تر استفاده از برچسب ارگانیک روی بسته بندی مواد غذایی به چه معنی است؟ کام
از آن چیزی است که تصور می شود.  بر اساس معیارهههای وزارت کشههاورزی آمریکهها، گوشههت، شههیر و تخم مههرغ

ارگانیک باید این شرایط را دارا باشد:
- باید دام خوراک ارگانیک مصرف کرده باشد یعنی در غذای آنها از برخی از سموم و کود های شههیمیایی اسههتفاده۱

نشده باشد.
- دام دارای شناسنامه باشد (یعنی یک شماره روی کاغذ داشته باشد)2
- به دام  آنتی بیوتیک ها و هورمون های رشد خورانده نشده باشد.۳
- دسترسی به فضای باز داشته باشد. 4

ال عاری از معناست. تنها در برخی موارد «دسترسههی حیوانههات بههه فضههای بههاز»، بههه ایههن متاسفانه بخش چهارم کام
صورت است که حیوان می تواند از پشت شیشه های دامداری به بیرون نگاه کند. 

مواد غذایی ارگانیک در مجموعه سالم تر از مواد غذایی غیرارگانیک هستند و  اثر تخریب زیسههت محیطههی کمههتر و
ارزش سلمتی بیشتری دارند. البته الزاما این محصولت انسانی تر نیستند. استفاده از لفظ ارگانیههک بههرای مرغ هههای

 به معنی رفاه بیشتر این حیوانات باشد اما این موضوع در مههورد مرغ ههها ومی تواندتخم گذار و گاوها و شاید خوک 
بواقلمون هایی که اقرار است از گوشتشان استفاده شود صدق نمی کند. شما می توانید یک بواقلمون را ارگانیک بنامیههد

اما هر روز شکنجه اش کنید.

پیتا
شاید در نگاه اول پتا با نان مدیترانه ای پیتا اشتباه گرفته شود. اما دامدارانی کههه مههن ملاقههات کههردم بهههتر آن را مههی

  هم اکنونه  بزرگ ترین سازمان حمایت از حقوق حیوانات در جهان است که بیش از دو میلیون نفههر۳8شناسند.  پیتا
عضو دارد. 

اعضای این سازمان به هر کار اقانونی برای رسیدن به اهدافشان دست میزنند هرچند این کارها در نزد همه بد به نظر
برسد ( که این رویکرد آنها اقابل تقدیر است) و هرچند به اقیمت توهین به افراد باشد ( که این رویکههرد آنههها اقابههل

38 PETA: People for Ethical Treatment of Animals
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 با ساطور خون آلود  توزیع می کننهد40 با آدمک مک دونالد۳۹تقدیر نیست). آنها میان بچه ها، جعبه های «غذای ناشاد»
که داقیقا زیر سئوال بردن جعبه «غذای شاد» رستوران های مک دونالد است که از نظهر پیتها  بها زجههر دادن حیوانههات
بوجود آمده است. آنها همچنین برچسب هایی به شکل گوجه فرنگی منتشر می کنند که روی آنها نوشته شده:«مرا به
سوی  کسانی که پالتو پوست می پوشند پرتاب کنید.» آنها یکبار یک راکون مههرده روی بشههقاب ناهههار آنهها وینتههور
رمد ووگ اقرار دادند (و به دفتر کارش امیا ء و احشا ء آلوده به کرم حشره پست کردند) تا مخالفت خود سردبیر مجله 
را نسبت به ترویج استفاده از پوست حیوانههات در کیههف و کفههش و لبههاس اعلم کننههد. شخصههیت های سههلطنتی و
همچنین مدیران ارشد هم از گزند انتقادات این سازمان دور نمانده انههد. ایههن سههازمان همچنیههن جزواتههی در اختیههار
دانش آموزان اقرار می دهد که روی آن نوشته شده:«بابایی شما حیوانات را می کشههد». آنههها همچنیههن از یههک گههروه

نام به  آمریکایی  Pet  موسیقی  Shop Boys  به را  گروه خود  نام  تا  Rescue  خواستند  Shelter Boysتغییر  
بدهند.  این گروه موسیقی چنین درخواستی را رد کرد اما گفت که این نکته اقابل بحث است. 

البته نه می توان به ااقدامات این گروه نخندید و نه می توان سرسختی  و لجاجت  آن ها را تحسین نکرد. و فهههم ایههن
نکته آسان است که چرا هیچ کس دوست ندارد هدف حمله پیتا باشد.

صرف نظر از اینکه درباره پیتا چه فکر می کنید باید اذعان کرد که آنها بزرگترین کابوس بههرای صههنعت دامههداری و
صنایع مرتبط با آنها هستند. پیتا سازمانی بسیار موثری است. هنگامی که آنها شرکت های فست فههود را هههدف اقههرار
دادند، تمپل گرندین یکی از مشهورترین مهندسان صنعت تغذیه (که بیش از نیمی از تجهیزات کشتارگاه های گاوههها
را در آمریکا طراحی کرده) گفت که فشارها و تبلیغات پیتا باعث شد که طی یکسال پیشرفت های بزرگی در افزایش

 سال کار حرفه ای خود تجربه نکرده بود.۳0رفاه حیوانات بوجود بیاید طوری که وی چنین بهبود وضعیتی را طی 
بزرگترین دشمن پیتا در این کره خاکی، بدون تردید استیو کوپرود است. او مشاور صنعت گوشت است که به مدت
یک دهه است سمینارهای مختلفی علیه  پیتا برگزار می کند. او میگوید:«هم اکنون تقریبا همه در صنعت دامداری می

دانند که شیوه کار پیتا به چه صورت است. آنها  ترس از خدا و حس گناه را در دل مدیران می اندازند.»

من هنگامی که متوجه شدم شرکت های بزرگ و کوچک مرتب با پیتا مشغول مذاکره هستند تا بههی سروصههدا رویههه
هایشان در مورد رفاه حیوانات را بهبود بخشند  چندان تعجب نکردم چون این شرکت های دوسههت ندارنههد پیتهها در

عرصه عمومی باعث شرمندگی شان شود.

البته گاهی پیتا متهم شده که برای جلب توجه عمومی از روش های موذیانه ای استفاده می کند. البتهه ایهن تها حهدی
ال درست است. این گروه همچنین متهم شده که معتقد است حیوانات و انسان ها باید برابر و یکسان باشند (که اصهه
معلوم نیست این به چه معناست. آیا می شود به گاو حق رای داد؟) اعضای این گروه خیلی احساساتی نیستند بلکههه
بسیار سفت و خشک و منطقی هستند. در وااقع آنها در تلش هستند تا  شعار معروف شان را جامه عمل بپوشانند:«
حیوانات متعلق به ما نیستند که  بخواهیم آن ها را  بخوریم؛ از پوست شان استفاده کنیم؛ با آنها تفریح کنیم؛  یهها روی
آنها آزمایش کنیم.» ممکن است باعث شگفتی شود اما  پیتا همچنین طرفدار اوتانازی (بهمرگی) حیوانات است. مثل
اعضای آن معتقدند که اگر اقرار باشد بین زندانی کردن  یک سگ در یک اققس کوچک بههرای همههه عمههر و کشههتن

39 Unhappy meals
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بدون درد آن سگ انتخاب کنیم، باید دومی را انتخاب کنیم.  پیتا مخههالف کشههتن حیوانههات اسههت امهها بیههش از  آن
مخالف زجر کشیدن حیوانات است. اعضای پیتا عاشق سگ ها و گربه هایشان هستند و حتی آنههها را بههه محههل کههار

خود می برند اما آنها طرفدار آیین «با سگ ها و گربه ها مهربان باشید» نیستند. آنها خواهان یک انقلب هستند.

آنها انقلب خود را « حقوق حیوانات» نامیده اند  اما هر چند که پیتا در زمینه بهبود  رفاه حیوانههات در دامههداری های
صنعتی (بزرگ ترین دغدغه آنها) توفیقات فراوانی کسب کرده،  در زمینه به رسههمیت شناسههاندن حقههوق حیوانههات
چندان کامیاب نبوده است. توفیقات پیتا در زمینه هایی مثل کاهش تعداد حیوانات داخل هر اقفس، کاهش انباشههنتگی
حیوانات در کامیون ها حین حمل و نقل و همچنین بهتر شدن شرایط ذبح بوده اند. تکنیک های پیتا اغلب جنجههالی
(یا بی مزه) بوده اند اما این رویکرد اغراق آمیز باعث پیشرفت های فروتنانه ای شده اند که از نظر بعضی کافی نیست.
برخی متعقدند که پیتا نتوانسته چنان که باید دستاورد داشته باشد. (اما آیا کسی هسههت کههه بهها بهبههود شههرایط ذبههح

حیوانات و یا بهبود شرایط حمل و نقل آنها مخالف باشد؟)
همچنین بحث و جدل درباره پیتا بیش از اینکه درباره خود سازمان پیتا باشد دربههاره کسههانی اسههت کههه کنههار گههود
–ایستاده اند و درباره آن داوری می کنند  داوری درباره «آن پیتایی ها» که  پههای ارزش هههایی ایسههتاده اند و کنشههگری

کرده اند در حالی که ما بخاطر  بزدلی و یا فراموشی مان هیچ نکرده ایم.

فرآوری
سلخی و اقصابی. حتی افرادی که معتقدند ما بدهکار حیوانات دامداری نیستم هم این حق را برای حیوانههات اقائههل
گگ خههوب حیوانههات مطههرح می شههود، کههابوی هههای گگ «خوب» داشته باشند. هنگامی که بحث مر هستند که یک مر

گله دار و عاشقان کباب گوساله با  کنشگران وگن به توافق می رسند. اما آیا فقط در این زمینه توافق ممکن است؟

رادیكا؟ل
تقریبا همه مردم معتقدند که حیوانات می توانند رنج بکشند حتی اگر آنها بر سر چگههونگی ایههن رنههج کشههیدن و یهها

 درصهد آمریکاییهها معتقدنهد کهه۹6اهمیت درد حیوانات توافق نداشته باشند. در یک نظرسنجی مشخص شهد کهه 
 درصد گفتند که رفاه حیوانات برای آنها از پایین بودن اقیمههت گوشههت76حیوانات شایسته حمایت اقانونی هستند، 

مهم تر است. همچنین دو سوم آنها بر این باورند که باید «اقوانین سفت و سخت» برای بهبود رفتههار بهها حیوانههات در
دامداری های صنعتی تصویب شود. دشوار بتوانید موضوعی را پیدا کنید که در آن مردم اینقدر هم عقیده باشند.

موضوع دیگری که مردم روی آن اتفاق نظر دارند، اهمیت محیط زیست است. اشکالی ندارد اگر شما موافق حفاری
نفت در فلت اقاره هستید؛ اشکالی ندارد اگر شما به گرم شدن آب و هوای زمین اعتقادی ندارید اما بههالخره بههرای
آبی که مینوشید و برای هوایی که تنفس میکنید اهمیت اقائل هستید یا نه؟ این آب و هوا بههرای فرزنههدان و نوه هههای
شما هم اهمیت خواهند داشت. حتی کسانی هم که فکر نمی کنند که محیط زیست  در حال نابودی است باز اقبههول

دارند که تخریب محیط زیست چیز بدی است.
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 درصد حیواناتی را تشکیل میدهند کههه انسههان ها بهها آنههها بههه صههورت۹۹در آمریکا،  حیوانات دامداری های صنعتی، 
مستقیم در تماس هستند. در زمینه تاثیر ما بر «جهان حیوانات» - چه زجر کشیدن حیوانات، چه تنوع زیستی و چههه
وابستگی متقابل گونه ها، که تعادل آن  محصول میلیون ها سال تکامل است-  هیچ چیز به اندازه انتخههاب غههذایی مهها
تأثیر ندارد. همان طور که هیچ چیز به اقدر گوشت خوردن ما باعث زجر حیوانههات نمی شههود، هیههچ عههاملی بیههش از

انتخاب غذایی ما باعث تاثیر منفی بر محیط زیست نمی شود.

وضعیت ما در این دنیا بسیار عجیب است. از یک سو تقریبا همه معتقد هستیم کهه نحههوه رفتهار مها بها حیوانههات و
محیط زیست اهمیت دارد اما از سوی دیگر، تعداد اندکی از ما در مورد مهم ترین جنبه رابطههه خههود بهها حیوانههات و
محیط زیست فکر میکنیم. عجیب تر اینکه، اگر کسانی هم پیدا شوند که بخواهند ارزش هههای بههی شههبهه همگههان را
حفظ کنند و گوشت نخورند (همه متفق القول هستند که نخوردن گوشت هم بهاعث کههاهش زجهر حیوانههات و ههم

کاهش آسیب به محیط زیست می شود) آنها را رادیکال یا حاشیه ای تلقی میکنیم.

احساساتی بودن
 معمول  یعنی از مرحله پههرت4۱احساساتی بودن به معنای ترجیح دادن احساسات به وااقعیت است. احساساتی بودن

بودن و ضعیف بودن. در بیشتر موااقع، افرادی که نسبت به شرایط نگهداری حیوانات در دامداری های صههنعتی ابههراز
نگرانی (یا حتی ابراز علاقه) می کنند، به عنوان شخصی احساساتی نادیده گرفته میشوند. اما بد نیست تهها انههدکی بههه

عقب برگردیم و سئوال کنیم که چه کسی احساساتی است و چه کسی وااقع گرا.

آیا اهمیت دادن به آگاهی از چگونگی رفتههار بهها حیوانههات دامههداری های صههنعتی نشههانه وااقعیت گریههزی اسههت یهها
خودداری از مواجهه با این موضوع؟ اگر بگوییم مهربانی به موجودات زنههده مهم تههر از خههوردن همههبرگر ارزان (یهها

اصل خوردن همبرگر) است، آیا  نشانه احساساتی بودن است  یا نشانه توجه به وااقعیت و ارزش های اخلاقی؟

دو دوست ناهار سفارش میدهند. یکی میگوید:« من هوس همبرگر کههرده ام» و همههبرگر سههفارش میدهههد. دیگههری
میگوید:« من هوس همبرگر کرده ام» اما اصولی را که برایش  مهم تر از هوس اش  اسههت بههه یههاد می آورد و غههذای

دیگری سفارش میدهد. کدامیک از این دو نفر احساساتی هستند؟

تبعیض بین گونه ها
 گونه مختلف موجودات زنده نگهداری می شود که بیشهترین تعههداد گههونه در بیهن۱400در باغ وحش برلین حدود 

 افتتههاح شههد و۱844باغ وحش های جهان است. این باغ وحش که نخستین باغ وحش آلمان به شمار می آید در سال 
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 میلیون نفر از آن بازدید می کنند که این تعداد بازدید کننده آن را به شلوغ ترین بههاغ وحش اروپهها تبههدیل2.6سالنه  
 باعث از بین رفتن تقریبا تمام زیرساخت های این بههاغ وحههش شههد و۱۹42کرده است. اما بمباران متفقین در  سال 

 حیوان زنده ماندند. (وااقعا جای تعجب است در شهری که مردم برای روشن کردن آتش، درختههان پههارک را۹۱تنها 
 هزار حیههوان در ایههن بههاغ  وحههش۱5بریدند، چگونه حتی یک حیوان در این باغ وحش زنده ماند).  امروزه حدود 

نگهداری می شوند اما بیشتر مردم تنها به یکی از این حیوانات اهمیت می دهند. 

، نخستین خرس اقطبی است که طی سی سال اخیر در این باغ وحش به  دنیا آمده است. ایههن خههرس در روز42نات
 ساله این بچه خرس که حیوان بازنشسته سیرک بود، او20 چشم به جهان گشود اما توسکا مادر 2006پنجم دسامبر 

 روز بعد برادر دواقلوی بچه خرس مرد. این یک آغاز خوب برای یک فیلههم تلویزیههونی بههد4را طرد کرد. همچنین 
 روز اول زندگی اش را در یک دسههتگاه سههپری کههرد.44است اما آغاز خوبی برای یک زندگی نیست. نات کوچولو 

توماس دورفلین یکی از کارکنان باغ وحش شب ها را هم در باغ وحش می خوابید تا بتواند به صورت شههبانه روزی از
بچه خرس محافظت کند. دورفلین هر دو ساعت یکبار با شیشه به بچه خرس شیر میداد، شههب ها کنههار تخههت نههات
برایش آهنگ الویس پریستلی را با گیتار مینواخت و سر و صورتش به دلیل بازی با بچه خرس پر از خراش و زخم

 گرم وزن داشت اما  سه ماه بعد که من دیدمش، وزنش بیش از دو برابر شههده بههود.800شده بود. نات در بدو تولد 
اگر همه چیز به خوبی پیش برود روزی او دویست  برابر زمان تولدش وزن خواهد داشت.

اگر بگوییم که برلین عاشق نات بود، حق مطلب را ادا نکرده ایم. کلوس وورایت شهردار برلیههن هههر روز خبرههها را
مرور می کرد تا عکس های تازه ای از نات ببیند. تیم هاکی آیسبارن شهر نیههز از بههاغ وحش خواسههته بههود کههه از ایههن
حیوان به عنوان سمبل باشگاه استفاده کند. همچنین وبلگ های متعددی زندگی نات را بههه صههورت سههاعتی شههرح
می دادند که مهم ترین وبلگ متعلق به روزنامه پرطرفدار تاگه اشپیگل بود. نات حههتی پادکسههت اختصاصههی خههود را

داشت و برخی از روزنامه ها به جای انتشار تصویر زنان برهنه، عکس این بچه خرس را منتشر می کردند.

 روزنامه نگار در نخستین حضور عمومی نات شرکت داشتند. این حضور پرشمار، اجلس اتحادیه اروپهها را کههه400
به صورت همزمان برگزار می شد را تحت الشعاع اقرار داد. همچنین کراوات ها، کوله پشههتی، بشههقاب های یادگههاری،
پیژامه و حتی لباس زیر با عکس نات عرضه شد. نات همچنین یک پدرخوانده دارد که وی، سیگمار گابریههل وزیههر
محیط زیست آلمان است. یکی دیگر از حیوانات باغ وحش که یک پاندا به اسم یان یههان بههود در حقیقههت بههه دلیههل
محبوبیت نات کشته شد. کارکنان باغ وحش میگویند که  حدود سی هزار نفری که برای تماشای نهات در بهاغ وحش
جمع شده بودند باعث مرگ یان یان شدند. البته برای من مشخص نشد که یان یان به دلیل افسردگی مههرد و یهها بههه

دلیل هیجان مفرط.
هنگامی که یک گروه  حمایت از حقوق حیوانات استدلل کرد که چه بسا معدوم کردن حیوان بهتر از نگهههداری آن
در باغ وحش باشد، دانش آموزان در خیابان ها تظاهرات کردند و فریههاد  زدنههد:« نههات بایههد زنههده بمانهد.» همچنیههن

طرفداران فوتبال به جای فریاد زدن اسم تیمشان، اسم نات را فریاد می کشیدند.

42 Knut 
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اگر شما برای تماشای نات به باغ وحش رفتید، چند متر دورتر از محل نگهداری او، یک کیوسک به نههام «سوسههیس
 وجود دارد که گوشت خوک های دامداری های صنعتی را می فروشههد، حیههوانی کههه حههدااقل بههه انههدازه نههات4۳نات»

 است.44باهوش است و باید به اندازه نات به او هم احترام گذاشت. این همان تبعیض بین گونه ها

استرس
این کلمه ای است که در ادبیات دامداری صنعتی برای اختفای منظور اصلی استفاده می شود؛ و اشاره به موضههوعاتی

دارد مثل:

درد كشیدن

 چیست؟ تمام افرادی که درد کشیدن حیوانات را به چالش  می گیرنههد  اقبههول دارنههد کههه حیوانههات بههه45درد کشیدن
طریقی احساس درد می کنند اما منکر می شوند که درد کشیدن آنها شبیه به درد کشیدن انسان باشد. در وااقع به دلیل
همین برداشت از درد کشیدن است که برخی از انسان ها تصور می کنند که حیوانات به گونه دیگری درد می کشند و

به همین دلیل درد کشیدن آنها چندان مهم نیست و حتی نباید بابت درد کشیدن آنها احساس گناه و پشیمانی کنیم.

ما همه بینش عمیقی از معنی درد کشیدن داریم اما تشریح این بینش با کلمات، کههار بسههیار دشههواری اسههت. مهها در
–بچگی هنگام  ارتباط با موجودات زنده در جهان  هم انسان ها به ویژه اعضای خانواده، و هم حیوانات- معنی درد

کشیدن را یاد میگیریم. واژه درد همواره دللت بر یک تجربه مشترک با دیگران دارد - مثل یک درام مشترک.  البتههه
 تعابیری هم دارد که مختص انسههان هاسههت- مثههل یههک آرزوی بههرآورده نشههده؛ تجربههه تبعیههض نههژادی؛دردواژه 

شرمندگی از شرایط فیزیکی خود و غیره-  اما آیا این موضوع باید باعث شود کههه بگههوییم درد حیوانههات یههک درد
حقیقی نیست؟ 

مهم ترین بخش تعریف «درد کشیدن» یا تأمل درباره آن مربوط می شود به  اینکه  چه کسی درد می کشند و این درد
ال بحث از مسیرهای عصبی، گیرنده های عصههبی چقدر مهم است. اما توضیح چگونگی واقوع این فرآیند در بدن  مث

شاید بتوان به طریقی فلسفی منسجمی دردپروستاگلندین و.. چیزی درباره چیستی حس درد به ما نمی گوید. درد، 
را تعبیر کرد طوری که «درد کشیدن»  بر حیوانات اقابههل اطلق نباشههد. البتههه ایههن روش فلسههفی خلف عقههل سههلیم
خواهند بود اما فرض کنیم که چنین کاری شدنی است. اما اگر بعضی معتقدند که حیوانات وااقعهها درد نمی کشههند و
بعضی می گویند که حیوانات درد می کشند و هر دو گروه هم استدلل های خوب فلسفی برای تأیید نظرشان دارند،

 درد نکشند -وااقعاآیا ما باید درباره درد کشیدن حیوانات تردید داشته باشیم؟ آیا ما باید بپذیریم که حیوانات شاید 
یا درد آن ها طوری نیست که واجد اهمیت باشد؟

43 Wurst de Knut 
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همانگونه که حدس می زنید، پاسخ من به این پرسش ها منفی است اما اینجا درباره موضع خودم استدلل نمی کنههم.
به نظرم نکته اساسی این است که واقتی می پرسیم «درد کشیدن چیست»  توجه داشههته باشههیم کههه پاسههخ مههان چههه

اهمیت خطیری دارد.
 اما میدانم که درد کشیدن اسمی است که به منشهها ء تمههام آه وچیستدرد کشیدن چیست؟ من نمیدانم که درد داقیقا 

مان ناله ها و فریادها -چه خفیف، چه اقوی؛ چه ساده و چه پیچیده- می دهیم. این کلمه بیشهتر بیهانگر خیرگهی چش
ماست تا آنچه به آن می نگریم.
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اا به اندازه4۳0شرح طرح:  در یک اقفس عادی که مرغ های تخم گذار در آن نگهداری میشوند هر مرغ به اندازه  سانتیمتر مربع- تقریب
مستطیلی که در بال میبینید- فضا دارد. تقریبا تمام مرغ های خارج از اقفس هم  همین اقدر فضا دارند.
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۱ .
من از آن آدم هایی نیستم كه خود را نیمه شب وسط مزرعه یک غریبه پیدا كنم

من در نیمه شب و در وسط ناکجاآباد، لباس مشکی پوشههیده ام؛ چکمه هههای جراحههی برپهها کههرده ام و دسههتکش های
پلستیکی را روی دست های لرزان خود کشیده ام. وارسی می کنم که هیچ چیزی جا نگذاشته باشم؛ چراغ اقوه با فیلتر

ئههی حقههوق کیفههری5۹7 دلر پول نقد، دوربین فیلمبرداری، یک نسههخه از مههاده 40اقرمز، کارت شناسایی عکسدار، 
کالیفرنیا، یک بطری آب (البته نه برای خودم)، تلفن همراه که صدا آن اقطع شده و شههیپور. موتههور را خههاموش مههی

 متر آخر، ماشین را هل می دهیم تا به نقطه ای که اقبل بارها در طول روز شناسایی کرده بودیم برسیم. ۳0کنیم و 
هنوز به بخش ترسناک ماجرا نرسیده ایم.

امشب  همراه من یکی از فعالن حقوق حیوانات است که او را «سی» می نامم. اقبل از اینکه او را سوار کنههم تصههور
نمی کردم تا این حد به من اعتماد به نفس بدهد. او اقد کوتاه و بهها موهههای کوتههاه افشههان اسههت و  عینههک، دمپههایی

لانگشتی و همچنین گارد ارتودنسی دارد.
 در حالی که از خانه اش دور می شدیم به او گفتم: «شما ماشین های زیادی دارید»

«فعل با والدینم زندگی می کنم.»
در حالی که مشغول رانندگی در بزرگراه «راه خونین» بودیم (مردم به دلیل اینکه در ایههن بزرگههراه تصههادف های پههر
شماری ر خ می دهد و همچنین مسیر انتقال حیوانات به کشتارگاه است این اسم را رویش گذاشته اند)، سههی برایههم
گفت که گاهی «ورود» مانند عبور از یک دروازه باز، آسان است اما اخیرا ورود به آنجا بههه دلیههل نگرانههی از  افههراد
«دردسرساز»، هر چه دشوارتر شده است. حال اغلب لزم است از روی حفاظ های سیمی بپرید. برخی موااقههع هههم
چراغ ها روشن می شوند و آژیر خطر به صدا در می آید. گاهی هم سگ های نگهبان را آنجا رها می کننههد تهها اجههازه
ندهند کسی داخل شود. یکبار سی، با گاو نر آزادی مواجه شد که برای حمله به گیاهخوارانی کههه اقصههد جاسوسههی

داشتند پرسه می زد.
- اگر  امشب با یک گاو نر مواجه شویم چی؟

- مواجه نمی شویم
ما پشت کامیونی که پر از مرغ هایی در حال انتقال به کشتارگاه بود حرکت می کردیم.

- حال فرض کنیم با گاو نر مواجه شویم.
سی به من توصیه کرد: «در این صورت بی حرکت بایست. فکر نمی کنم آنها اجسام بدون حرکت را ببینند.»

 پاسخ مثبت است. او یکبار داخلآیا تا به حال سی در ماموریت های شبانه خود به مشکل خورده است؟اگر بپرسید: 
مخزن کود افتاد طوری که زیر هر یک از دست هایش یک خرگوش مرده وجود داشت. او تا گردن در کود و مدفوع
حیوانات فرو رفته بود. همچنین او یک شب مجبور شد که شب تا صبح را در کنار بیست هههزار حیههوان بههدبخت و
بدبو در طویله سپری کند چون ناغافل در طویله گیر افتاده بود . و سرانجام اینکه یکبار  میکروب کامیلوباکتر از مرغ

هایی که نجات داده بود گرفت که نزدیک بود به اقیمت جانش تمام شود.  
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پر مرغ ها از کامیون جلویی به سوی شیشه جلوی ماشین ما پرتاب می شههد و بههه همیههن دلیههل مههن برف پاکن ههها را
روشن کردم.  از سی پرسیدم:« این همه چیز داخل کیفت برای چیه؟»

« شاید لزم بشه کسی رو نجات بدهیم»
نمی دانستم که منظورش چیست و از حرف او خوشم هم نیامد.

 واطلع نمی کنی گاو نر، اجسام بدون حرکت را ببیند. آیا  نبایههد در مههورد ایههن موضههوع کههامل فکر- تو گفتی که 
…اطمینان داشته باشی؟ من نمی خواهم طعنه بزنم اما  

 من نه روزنامه نگارم و نه کنشگر، دامپزشک، وکیههلاما چرا  من خودم را به این دردسر  انداخته ام؟(با خودم گفتم)  
یا فیلسوف که حاضر شوم به چنین سفری بیایم. من هیچ هدفی را دنبال نمی کنم و کسی نیستم که بتوانم مقابل یک

گاو نر، بدون حرکت بایستم.
 صبح شود. صدای واق واق سگی که اقبل در۳ما باید در یک نقطه از پیش تعیین شده منتظر بمانیم تا ساعت داقیقه 

روشنایی روز شنیده بودیم دیگر شنیده نمی شود اما این موضوع باعث امنیت خاطر نمی شود و مهن تکهه کاغهذی از
جیب خود بیرون آوردم و برای آخرین بار آن را خواندم:

 ساعت بدون آب و غذا بماند، هر فردی می تواند در هر۱2اگر هر حیوانی در هر زمانی به مدت بیش از 
مکانی که در آن حیوان گرسنه و تشنه اقرار دارد- و به او غذا و زمانی وارد مکان نگهداری حیوان بشود -

آب مورد نیازش را بدهد البته به شرطی که حیوان در همان شرایط محصور و  مقید بماند. چنیههن فههردی
مجاز نیست که وارد ...

با آنکه اینها اقوانین ایالتی هستند اما آیا می توان به اجرا شدن آنها اطمینان داشت؟ من دامپروری را تجسم می کنم که
تازه از خواب پریده به طرف من می آید تا با منی که اقصد دارم از شرایط نگهداری بواقلمون هایش انتقاد کنم رو در

 ئههی اقههوانین5۹7رو شود. او تفنگ دو لول خود را مقابل من می گیرد. حال باید چه کار کنم؟ آیا نشههان دادن مههاده 
ایالتی کالیفرنیا  باعث خواهد شد تا از شلیک کردن منصرف شود؟ یا سریع تر شلیک خواهد کرد؟

واقتش رسید.
ما با چند حرکت دست، منظور خود را منتقل می کردیم؛ کاری که می توانستیم با آهسته و درگوشی صههحبت کههردن
هم انجام بدهیم. البته اقول داده ایم که تا زمانی که در مسیر بازگشت به خانه اقرار نگرفهتیم یهک کلمهه ههم صهحبت

.راه بیفتنکنیم. چرخش انگشت نشانه پوشیده در دستکش  یعنی 
 من گفتم:   اول تو

و حال به بخش ترسناک ماجرا می رسیم.

ملحظات مداوم شما

به: مقام مسئول در شرکت تولید مواد غذایی تایسون:
 ژوئن، تاکید می کنم که من تازه پدر شده ام و7 می و ۱5 آوریل، 20 مارس، ۱5 فوریه، 27 ژانویه، ۱0پیرو نامه های 

می خواهم تا جایی که ممکن است در مورد صنعت گوشت آگاهی کسب کنم تا  بتوانم تصمیم بگیرم که  به پسههرم
چه غذایی بدهم. نظر  به اینکه شرکت تایسون بزرگترین تولید و توزیع کننده مرغ، گوشت گاو و گوشت خههوک در
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جهان است طبعا می خواهم از شرکت شما آغاز کنم. من علاقه مند هستم که از برخی از دامداری های شما بازدید و
با نمایندگان شما در مورد موضوعات مختلف- از چگونگی اداره دامپروری گرفتههه تهها حقههوق حیوانههات و مسههائل
زیست محیطی- صحبت کنم. اگر هم ممکن باشم می خواهم با چند نفر از دامداران شما صحبت کنم. هر زمانی کههه

شما تعیین بفرمایید من حاضر به بازدید هستم و هر کجا که اعلم کنید با کمال میل می آیم. 
با توجه به  «فلسفه خانواده محور» شما و این شعار اخیرتان که  «محصولت ما  لیق خانواده شماست»، امیدوارم به

انگیزه  من برای کسب اطلع از اماکنی که غذای فرزندم در آنها تولید می شود احترام بگذارید. 
از توجه شما بسیار متشکرم

با احترام
جاناتان سفران فوئر

كس و كار اسف بار

ما چند صد متر دورتر از دامداری مورد نظر پارک کردیم چون سی با مشاهده عکس ماهواره ای متوجه شد کههه مههی
توانیم با استتار زیر ردیف درخت های زردآلو که در کنار مجتمع  اقرار داشت به آنجها برسهیم. حیهن عبهور از بهاغ،
شاخه های درختان در برخورد با بدن ما تا می شدند. الن در بروکلین ساعت شش است یعنی پسر من تا چند داقیقه
دیگر از خواب بیدار خواهد شد. او چند باری داخل گهواره، خودش را اینور و آنور خواهد کههرد و سههپس بهها سههر
دادن گریه باعث خواهد شد تا مادرش او را در آغوش بگیرد و در حالی که روی صندلی راحتی نشسته بههه او شههیر
بدهد. اگر من یک پدر، پسر  یا نوه نبودم هرگز برای این سفر به کالیفرنیها نمی آمههدم، ایههن کلمههات را در نیویههورک

برای تکمیل کتاب خود تایپ نمی کردم و به دامداریهای آیووا و کانزاس و واشنگتن هم نمی رفتم.
 داقیقه، سی تواقف کرد و چرخش نود درجه ای انجام داد. نمی توانستم تصور کنم که او چگونه مههی20پس از حدود 

دانست که باید اینجا تواقف کند آنهم در شرایطی که ما صدها درخت یک شکل را پشت سرگذاشته بودیم. ما چنههد
اقدم دیگر در همان ردیف درخت ها به جلو رفتیم تا رسیدیم. مثل اقایقرانی که به یک آبشار برسد. مههن  در فاصههله

چند متری، فنس های با سیم های خاردار را دیدم و پشت فنس ها، مجتمع دامداری بود.
 متر  طول دارد. در هر سالن هم۱50 متر عرض و ۱5مجتمع از هفت سوله مختلف تشکیل شده که هر کدام حدود 

– هزار پرنده نگهداری می شود  هر چند آن مواقع این اطلعات را نداشتم. 25

Bladeدر کنار سالن ها، یک انبار غله بسیار بزرگ اقرار دارد که بیشتر شبیه مکان هههایی اسههت کههه در فیلههم تخیلههی 

Runner  یا در سریال آمریکایی    Little House on the Prairieتماشا کرده ایم. لوله های فلزی مانند تههار 
عنکبوت به دور ساختمان پیچیده شده اند، هواکش های بزرگی از بالی سقف بیرون زده و نور پره هایشان بیرون می
زند. هر فردی یک تصویر ذهنی از  دامپروری دارد که این تصویر احتمال شامل علفزار، آغل، تراکتور و حیوانات یا
حدااقل یکی از اینهاست. شک دارم حتی یک نفر هم در جهان پیدا شههود- البتههه افههرادی کههه بهها دامههپروری بیگههانه
هستند- که چیزی را که من هم اکنون می بینم به عنوان بخشی از یک دامداری تصور کند. امهها مقابههل دیههدگان مههن،

 درصد از حیواناتی که در آمریکا خورده می شوند را  تولید می کند.۹۹دامداری ای است که تقریبا 
سی با دستکش های فضانوردی خود، بین سیم خاردارها را به اندازه ای باز می کند که من بتوانم از حفره بوجود آمده
عبور کنم. شلوارم البته به سیم ها گیر می کند و پاره می شود اما اشکالی ندارد،چون شههلوار یکبههار مصههرف اسههت و

برای همین خریده ام.
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او دستکش ها را به من می دهد و این بار من سیم  خاردارها را کنار می زنم تا او به داخل محوطه بیایهد. ههر اقههدمی
که بر می دارم پایم داخل خاک و مدفوع چسبناک حیوانات فرو می رود و هنوز نمی دانم که چهه چیزهههای دیگههری
روی زمین ریخته اند. من مجبور هستم برای اینکه کفش هایم از پایم در نیاید پنجه هههایم را مچههاله کنههم. خمیههده راه
می روم تا دشوارتر دیده شوم و با هر دو دست، جیب هایم را گرفته ام تا محتویات داخل آنههها بههاعث ایجههاد سههر و
صدا و جلب توجه نشود. ما خیلی سریع خود را به سالن ها می رسانیم. در پنهاه آن هها می تهوانیم مخفیهانه بها آزادی

 سانتی متر اقطر دارند و در گروه های ده تایی۱20عمل بیشتری حرکت کنیم. فن های عظیم الجثه که هر کدام حدود 
به صورت متناوب خاموش و روشن می شوند.

ما به سوله اول می رسیم. نور از زیر در سالن بیرون می زند. این، هم خوب و هم بد است، خوب از این لحاظ کههه
نیازی نیست از چراغ اقوه استفاده کنیم. سی به من گفته بود که استفاده از چههراغ اقههوه بههاعث تههرس حیوانههات و در
بترین حالت، ایجاد هراس و همهمه و سروصدای تمام حیوانات موجود در سوله خواهد شد. اما نکته بههد در مههورد
روشن بودن چراغ های سالن این است که اگر ما در را باز کنیم امکان ندارد که بتوانیم پنهههان شههویم و کسههی مهها را

نبیند. من از خودم می پرسم چرا سوله ای پر از حیوانات در نیمه شب این اقدر نورانی است؟

 صدای حرکت از داخل می شنوم؛ صدای همهمه ماشین ها و صدایی شبیه پچ پچ یک گروه آدم و یا چکاچک مغازه
لوسترفروشی در زمان واقوع زلزله. سی کمی با در سوله  کلنجار می رود و سپس اشاره می کند کههه بایههد بههه سههالن

بعدی برویم.
ما چند داقیقه صرف می کنیم تا یک در اقفل نشده بیابیم.

و یک سئوال دیگر؛ یک دامدار چرا باید درها را روی بواقلمون هایش اقفل کند؟
شاید او می ترسد که ساراقان، تجهیزات و حیوانات او را به سههراقت ببرنههد امهها تجهیههزات ذی اقیمههتی داخههل سههالن
نگهداری حیوانات وجود ندارد و برای ساراقان نیز به صرفه نیست که تعداد زیادی بواقلمون را با کامیون به سههراقت
ببرند. همچنین یک دامپرور به دلیل ترس از فرار حیواناتش، در محل نگهداری آنها را اقفل نمی کند چون بواقلمون ها
محال است که بتوانند دستگیره در را بچرخانند. همچنین او به دلیل امنیتی در را اقفههل نمی کنههد چههون همههان سههیم

خاردار برای جلوگیری از نفوذ افراد مزاحم کافی است. پس دلیل اقفل کردن در چیست؟
 سالی که تحقیقات خود را در صنعت دامپروری انجام دادم هیچ چیز به اندازه درهای اقفل شده مرا آزار نداد. و۳در 

هیچ چیز بیشتر مرا متقاعد نکرد که باید در مورد این حرفه غم انگیز، کتاب بنویسم.

در نهایت معلوم شد که درهای اقفل شده، تلخ ترین تجربه من حین این تحقیق نبود. من هرگز از شرکت تایسههون و
ال جههواب نههدادن شرکت های دیگری که برای آنها نامه نگاری کرده بودم پاسخی دریافت نکردم (پاسخ منفی بهها اصهه
فرق می کند). حتی سازمان های تحقیقاتی که کارمندان حقوق بگیر دارند هههم  بههر اثههر پنهان کههاری و مرمههوز بههودن
46صنعت گوشت، خلع سلح می شوند و کارشان بدون نتیجه می ماند. هنگامی که کمیسیون سرشناس و معتبر پیههو

تصمیم گرفت نتیجه مطالعه دو ساله خود در زمینه ارزیابی تبعات دامداری صنعتی را ارائه بدهد اینگونه گزارش داد:

46  Pew  تاسیس شده و  هدف اعلم شده  آن «بهبود سیاست های عمومی، آگاهی رسانی به عموم و ارتقای زندگی 1۹۴۸یک سازمان غیرانتفاعی آمریکایی است که سال 
ممدنی» است.
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موانع بسیار جدی بر سر تکمیل این پروژه وجود داشت...  در حالی که تعدادی از نمایندگان دامداری های
صنعتی نویسندگان بالقوه ای را توصیه می کردند که گزارش های فنی بهه کارکنهان موسسهه مهها بدهنهد امها
برخی دیگر، نویسندگان مذکور  را تهدید می کردند که به ما گزارش ندهند وگرنه کمک های مالی شان را
به کالج ها یا دانشگاه های محل تدریس آن مشاوران اقطع می کنند. ما در تمام طول تحقیق، دخالت آشکار
مسئولن این صنعت را دیدیم:  چه در تحقیقات آکادمیک، چه در تدوین سیاسههت هههای دامههپروری و چههه

اقوانین دولتی و اجرای این اقوانین.

صاحبان اقدرت در دامداری صنعتی کامل آگاه هستند که الگوی کاری آنها ارتباط مسهتقیم بهها بهی اطلعهی مصهرف
کنندگان از نحوه کارشان دارد؛  مردم نه باید ببینند و نه باید در مورد کارهای آنها بشنوند.

نجات

از داخل انبار غله، صدای چند نفر می آید. چرا آنها باید ساعت سه و نیم بامداد کار کنند؟
صدای دستگاه می آید. چه نوع دستگاهی ؟این واقت شب کار می کنند؟ چه خبر است؟

سی به آرامی نجوا می کند: «یکی پیدا کردم».  او در چوبی سنگین را هل می کند و بههاز مههی کنههد. از ل بههه لی در،
نوری بیرون می زند و او وارد می شود. من به دنبال او وارد می شوم و در را پشت سر خود می بندم. اولین چیزی کههه
توجه من را به خود جلب می کند ماسک های گاز آویزان شده از دیوار است. داخل سالن یک دامداری، ماسک گههاز

چه می کند؟
ما وارد سالن می شویم. دهها هزار جوجه بواقلمون در سالن وجود دارد. هر یک از آنها به اندازه مچ یک دست است
و پرهایشان خاک اره ای رنگ است به همین دلیل تشخیص آنها روی کف خاکی اره ای سوله از  دور دشوار اسههت.
جوجه ها گروه گروه زیر پرتو لمپ های گرمایشی جمع شده اند. این لمپ های گرمایشی جایگزین گرمای آغههوش

مادر هستند. اما مادران کجا هستند؟

به نظر می رسد که تمام ارکان سالن بر اساس یک نظم ریاضی طراحی شده است. من چشمانم را برای یههک لحظههه
از جوجه ها برمی دارم و به سالن خیره می شوم. چراغ ها، دستگاه های خوراک دهنده، هواکش ها و چراغ ها همگی به
گونه ای طراحی شده اند که شرایط یک روز را شبیه سازی می کنند. در کنار حیوانات اما کوچکترین اثری که بتههوان
آن را طبیعت نامید وجود ندارد؛ نه حتی یک وجب خاک و یا پنجره ای که از آن نور مهتاب بههه داخههل سههالن نفههوذ
کند. وااقعا تعجب می کنم که  چه آسان می توان زندگی طبیعی را  فراموش کرد و به تحسین سههمفونی فنههاوری ای
پرداخت که همه چیز این جهان فروبسته را تنظیم می کند. اینجا دستگاه ها و تجهیزات، زنههدگی حیوانههات را کههامل
کنترل می کنند و بازدهی آنان را به حداکثر می رسانند. انگار حیوانات دیگر موجود زنههده نیسههتند بلکههه  تبههدیل بههه

چر خ دنده های این ماشین شده اند. جور دیگری دیدن این سوله بسیار دشوار است.
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من نگاهی داقیق تر به یک  جوجه می اندازم که بسیار تلش می کند تا خود را از میان سایر جوجه ها به وسط شعاع
ه نظهر نور لمپ های گرمایشی برساند. سپس به جوجه دیگری خیره می شوم که درست زیر نور اسهت و راضهی ب
می  رسد درست مثل سگی که از اشعه آفتاب لذت می برد. و جههوجه دیگههری کههه اصههل تکههان نمی خههورد و حههتی

حرکات نفس زدن اش هم دیده نمی شود.

در نگاه اول شرایط خیلی بد به نظر نمی رسد. محیط بسیار شلوغ است اما فضا، غمگین نیست.( بچه های انسان هههم
در مهد کودک های شلوغ نگهداری می شوند. مگر نه؟) جوجه ها بسیار بانمک هستند.  با دیههدن ایههن همههه جههوجه

احساس خوبی به من دست داده است.

در گوشه دیگری از سالن، سی در حال آب دادن به جوجه های مریض حال بود. من هم با پنجه پا شروع به حرکت
کردم تا اثری از رد پای خود روی خاک اره بر جای نگذارم. من دارم احساس راحتی بیشتری با بواقلمون ها می کنههم
و دوست دارم که به آنها نزدیک بشوم اما نباید به آنها دست نزنم. ( سی به من گفته بود که هرگز لمس شان نکنههم.)
هر چه نزدیک تر می روم، چیزهای بیشتری برای دیدن هست. انتهای منقار جوجه ها سیاه شده  داقیقهها ماننههد انتهههای

پنجه هایشان. برخی هم  لکه های اقرمز روی سرشان دارند.

چون تعداد جوجه ها در سالن بسیار زیاد است چند داقیقه زمان نیاز است تا متوجه شوم چند جوجه مرده میان آن ها
هست. برخی از آنها غرق در خون هستند، برخی دیگر زخم های عمیق دارند. بعضی دیگر به نظر می  رسید که مورد
حمله اقرار گرفته و سورا خ شده اند و تعدادی هم مانند برگ درختان، خشک روی هم افتاده بودند. جسد برخههی از

ال جوجه مرده ای نیست.  جوجه ها تغییر شکل داده اند، اما بعضی جاهای سوله هم اص

من پیش سی می روم. ده داقیقه از ورود ما به سالن گذشته و نمی خواهم بیش از ایههن ریسههک کنیههم. او روی زمیههن
زانو زده. من هم می روم کنارش زانو می زنم. یک جوجه از پهلو روی زمین افتاده و می لرزد. پاهاش در هوا تکههان
می خورد. چشم هایش بسته است. روی تکه های بی پر بدنش دلمه خون بسته اسهت منتقهارش کمهی بهاز اسهت و
سرش را به عقب و جلو می برد. چند واقتش است؟ یک هفته؟ دو؟ آیا در تمام طههول زنههدگی اش همینطههور بههوده

است؟ یا اتفااقی برای او افتاده؟ چه اتفااقی ممکن است برایش افتاده باشد؟

فکر کنم که سی می داند که چه کار کند. او از کیفش یک چااقو بیرون می آورد. بهها یههک دسههت سههر جههوجه را در
–دست می گیرد  می خواهد چشمش را بسته نگه دارد یا سرش را ثابت نگه دارد؟ - و گردن او را می برد. نجههاتش

می دهد.

2.
من از آن آدم هایی هستم كه خود را نیمه شب وسط مزرعه یک غریبه پیدا كنم
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برایم معدوم کردن جوجه بواقلمونی که با اوتانازی در وااقع نجاتش دادم بسیار سههخت بههود. سههال ها پیههش در یههک
مجتمع ماکیان کار می کردم. من اقاتل ذخیره بودم یعنی وظیفه داشتم که گلوی مرغ هایی را ببرم که از ذبح اتوماتیههک
جان سالم بدر برده بودند. من با این روش هزاران و شاید ده ها هزار پرنده را کشتم. شاید هم صههدها هههزار. در آن
شرایط حساب و کتاب  از دست شما در می رود. شما نمی دانید که کجا هستید؛ چه می کنید؛ از چه زمانی این کار
را انجام می دهید؛ چه حیواناتی را می کشید و خودتان، که هستید.  این یک مکانیسم برای بقا است، برای اینکههه از

دیوانه شدن شما جلوگیری کند. اما وااقعا خود این کار عین جنون است.

گط کشتن کار می کردم، کامل با آناتومی گردن آشنایی داشتم و می دانستم که چگونه به صههورت آنههی چون من در خ
مرغ را بکشم. من با تمام وجود می دانستم که کار درستی را برای رهایی جوجه بواقلمون  از رنج انجام می دادم اما
باز هم برایم دشوار بود چون آن جوجه در خط کشتار اقرار نداشت و می خواستم آن را به صورت انفرادی بکشههم.

همه چیز این کار سخت است.
من یک افراطی نیستم. تقریبا در تمام موضوعات میانه رو هستم. من پیرسینگ نههدارم و موهههای خههود را  عجیههب و
غریب اصلح نمی کنم، از مواد مخدر استفاده نمی کنم. از لحاظ سیاسی هم در مورد بعضی موضوعات، لیههبرال و در
مورد بعضی دیگر، محافظه کار هستم. اما ببینید، دامپروری صنعتی یک موضوع میانه است و موضوعی است که حتی

منطقی ترین افراد هم  اگر  وااقعیت های آن را بدانند از آن متنفر می شوند.
من در تگزاس و ویسکانسین بزرگ شدم. خانواده من سنتی بود؛ پدرم به شکار علاقهه داشههت (و هنههوز ههم دارد).
همه عموهایم برای حیوانات تله می گذاشتند و ماهیگیری می کردند. مادرم هر دوشنبه شب کباب درسههت می کههرد،

هر سه شنبه مرغ و ... برادرم هم در تیم ایالتی در دو رشته ورزشی عضویت داشت.
نخستین باری که من با موضوع دامداری صنعتی آشنا شدم زمانی بود که یکی از دوسههتانم فیلههم سههلخی گاوههها را
نشان داد. ما نوجوان بودیم و دنبال تماشای صحنه های مهیج  بودیم. دوست من گیاهخوار نبود، البتههه در آن زمههان

هیچ کس گیاهخوار نبود و او اقصد نداشت مرا گیاهخوار کند. او تنها برای خنده این فیلم را به من نشان داده بود.
ما آن شب ران مرغ برای شام داشتیم اما من نتوانستم غذایم را بخورم. هنگامی که استخوان را در دست گرفتههم، بههه
نظرم مرغ نیامد. من همیشه مواقع گوشت خوردن می دانستم که دارم یک فرد را می خورم امهها هیچگههاه ایههن نکتههه
روی من اثر نگذاشته بود. پدرم از من پرسید که مشکل چیست و به او گفتم که آن فیلم سههلخی را دیههده ام. در آن
زمان تصور می کردم که هر چه پدر می گوید حقیقت دارد و مطمئن بودم که او می توانههد همههه چیههز را بههرای مههن
توضیح بدهد. اما او تنها چیزی که توانست در مورد حال من بگوید چیز ی در این مایه بههود کههه:«چیههز نههامطبوعی
است.» اگر او همین جا موضوع را تمام می کرد، شاید من دیگر الن با شما صحبت نمی کردم.   اما او یک لطیفه بههه
اظهار نظر خود اضافه کرد. لطیفه او همان لطیفه ای بود که از آن پس میلیون ههها بههار از افههراد مختلههف شههنیده ام. او
وانمود کرد که یک حیوان در حال ناله  است. من از این کار وی بسیار ناراحت شدم و همانجا تصمیم گرفتم هرگز

زمانی که اقادر به توضیح و تشریح موضوعی نیستم، لطیفه و جوک تعریف نکنم.
من می خواستم بدانم که آیا آن فیلم یک استثنا بود یا نه. من به دنبال راهی بودم تا زندگی خود را تغییر بههدهم. بههه
همین دلیل برای تمام دامداری های بزرگ نامه نوشتم و از آنها درخواست بازدید کردم. انصافا هرگز به ذهنم خطور
نمی کرد که آنها یا پاسخ منفی بدهند و یا اصل جواب ندهند. واقتی که نامه نگاری جواب نداد، به صورت حضههوری
به دامداران مراجعه کردم و از آنها خواستم که سوله های نگهداری حیواناتشان را ببینم. همه آنها برای نه گفتن دلیل
داشتند. البته با توجه به کارهایی که آنجا  انجام می دهند آنها را به دلیل جواب منفی شان سرزنش نمی کنههم. امهها بهها
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توجه به پنهان کاری شان در مورد مسأله به این اهمیت، چه کسی می تواند مههرا بههه دلیههل پیگیههری کههردن موضههوع
سرزنش کند؟

نخستین دامداری ای که یک شب وارد آن شدم یک مجتمع تولید تخم مرغ  بود که شههاید یههک میلیههون مههرغ در آن
نگهداری می شد. همه مرغ ها داخل اقفس ها فشرده شده بودند و چندین ردیف اقفس روی هم اقرار داده شده بودند.
چشم ها و ریه هایم چند روز بعد از این بازدید می سوخت. البته شرایط این مجتمع به بدی و خشونت فیلمی که بهها
دوستم دیده بودم نبود اما نسبت به فیلم، بیشتر روی من تاثیر گذاشت. هنگامی که متوجه شدم که زندگی مشقت بار
بدتر از مرگ مشقت بار است وااقعا دچار تغییر و تحول شدم. آن مرغداری به همان اندازه که پیش بینی می کههردم بههد
بود. باور نمی کردم که مردم اجازه بدهند چنین چیزی در مقیاسی به این بزرگی ر خ بدهههد و تصههورم ایههن بههود کههه
شاید آن مورد یک استثنا بوده است. به همین دلیل به دامداری دیگری مراجعه کردم؛ مرکز نگهداری بواقلمون ها. بههه
صورت کامل شانسی چند روز اقبل ازفرستادن بواقلمون ها برای سلخی وارد آنجا شدم به همین دلیههل بواقلمون ههها
کامل رشد کرده بودند و بدن هایشان به یکدیگر ساییده می شد. فشردگی آنها داخل سالن بهه حههدی بهود کههه شهما
نمی توانستید زمین سالن را ببینید. بواقلمون ها به دلیل این فشردگی کلفه و دیوانه شده بودند و به همین دلیههل بههال
بال می زدند و  به تعقیب هم می پرداختند. در میان آنها بواقلمون های نیمه جان و مرده زیادی به چشههم مههی خههورد.
بسیار ناراحت کننده بود. من مقصر این وضعیت اسفبار نبودم اما به عنوان یک انسان از خودم خجالت کشیدم. مههن
به خودم گفتم که شرایط این دامداری یک استثناست به همین دلیل به یک دامداری دیگر رفتم و همین وضع بارههها

تکرار شد.
شاید  چون نمی خواستم چیزی را که به چشم می دیدم باور کنم این در و آن در می زدم. اما افرادی که ایههن اقضههیه
برایشان مهم است می دانند که تقریبا همه دامداری های صنعتی همین طور هستند. بیشتر مردم اقادر نخواهند بود بهها
چشمان خود این دامداریها را ببینند اما می توانند به واسطه  چشمان من وااقعیت ها را ببینند. من از تمههام مشههاهدات
اا غیر ممکن خود در کارخانه های پرورش مرغ و تخم مرغ، بواقلمون، خوکداری ها (که این روزها ورود بهشان تقریب
شده)، کارخانه های پرورش خرگوش و دامداری های گاوهای شیری و گاوهای  گوشتی و همچنین مراحل نقههل و
انتقالت دام ها فیلمبرداری کرده ام. من همچنین در چند کشتارگاه کار کرده ام. گههاهی ایههن فیلم ههها بههه روزنامه ههها و
اخبار تلویزیون هم راه پیدا می کنند.  چند بار هم  از این فیلم ها در دادگاه های مربههوط بهه سههتمگری بهه حیوانههات

استفاده شده است.

به همین دلیل است که تصمیم گرفتم به شما کمک کنم. من شما را نمی شناسم. من نمی دانم که شما چه کتابی مههی
خواهید بنویسید اما اگر حتی بخش کوچکی از ایههن کتههاب بازتههاب اتفااقههاتی باشههد کههه در داخههل و خههارج  ایههن
م نیسهت کهه از چهه دامداری ها می افتد، اقطعا مفید خواهد بود. در این مورد، حقیقت آن اقدر اقدرتمند است که مه

زوایه ای آن را تشریح می کنید.
به هر حال من می خواستم مطمئن شوم هنگامی که شما کتاب تان را  می نویسید مرا به عنوان فردی که همههواره در

 بار انجام داده ام  آنهم در شرایطی که چههاره دیگههری4حال کشتن حیوانات هستم معرفی نکنید. من این کار را تنها 
وجود نداشت. من معمول بیمارترین پرنده ها را به دامپزشکی می برم اما آن جوجه به حدی مریض بود کههه امکههان
حرکت دادنش وجود نداشت.  همچنین به حدی رنج می کشید که زنده ماندش دیگر به صلح نبود. نگاه کنید، من
طرفدار زندگی هستم. من به خدا اعتقاد دارم و همچنین به بهشت و جهنم اما هیچ احترامی برای زجر کشیدن اقائههل
نیستم. این دامدارن صنعتی محاسبه می کنند که تا چه حد می توانند حیوانات را نزدیک به مرگ نگاه داشت بههدون

6۳



اینکه آنها را بکشند. این یک الگوی تجاری است؛ چگونه می توان سریع حیوانات را رشههد داد؟ چقهدر  مهی تهوان
آنها را در فضایی محدود فشرده کرد؟ تا چه اندازه ای می توان به آنها کم یا زیاد غذا داد و تا چه اندازه مههی تواننههد

بدون اینکه بمیرند مریض بمانند؟ 
این، آزمایش کردن روی حیوانات نیست که مثل شما بگوید در انتهای فرایند زجر کشیدن حیوانات، نتیجه ای خوب
و مفید بدست خواهد آمد. به این سوال من جواب بدهید: چرا حس چشایی که به نظرم بی رحم ترین حس انسههان
است در چارچوب اقوانین اخلاقی که سایر حواس ما را محدود می کنند، نمی گنجد؟ اگر شما اندکی درنگ کنیههد و
در مورد آن فکر کنید، روانی خواهید شد. چرا یک انسان واقتی که احساس شهوت می کند، به یک حیههوان تجههاوز
نمی کند اما هنگامی که گرسنه می شود، حیوان را می کشد و می خورد؟ نادیده گرفتن این سئوال آسههان اسههت امهها
پاسخ دادن به آن بسیار دشوار است. شما چه نظری راجع به هنرمندی خواهید داشت که در گالری خههود حیوانههات
نقص عضو شده را به تصویر بکشد تنها به این دلیل که برایش جذابیت بصری دارد؟ تصههور کنیههد شههنیدن صههدای
حیوانات در حال شکنجه چقدر شنیع است. اما ما برای ارضای حس چشایی خهود ، حاضههریم ههر بلیههی بهر سههر

حیوانات دامداری های صنعتی بیاید.
اگر من از آرم یک شرکت سو استفاده بکنم ممکن است کارم به زندان بکشد؛ اما اگر همین شرکت حقوق میلیاردها
پرنده را نقض کند، اقانون نه تنها از پرندگان حمایت نخواهد کرد بلکه تمام کارهایی را کههه شههرکت علیههه پرنههده ها
انجام داده است را تایید می کند. اینکه بحث حقوق حیوانات جنون آمیز به نظر می رسد خیلی جنون آمیز است. مهها
در جهانی زندگی می کنیم که واقتی با حیوان مثل یک تکه چوب رفتار کنیم بسیار عادی است اما واقتی با حیوان، به

مانند یک حیوان رفتار کنیم افراطی به حساب می آییم.
اقبل از وضع اقوانین کار کودکان، شرکت هایی وجود داشتند که کارگران آنها بچه های ده ساله بودند اما رفتار خههوبی
با این کارگران داشتند. جامعه، استثمار کودکان کار را به این دلیل ممنوع نکههرد کههه تصههور  کههار کههردن کههودک در
محیطی مناسب، غیر ممکن است  بلکه به این دلیل  ممنوعیت کرد که واقتی شما اقدرت زیادی به کارفرمهها در برابههر
فرد فااقد اقدرت می دهید، فساد به بار می آید. هنگامی که ما فکر می کنیم که حق ما برای خوردن حیوانههات بیشههتر
از حق آنها برای زندگی بدون زجر است، این تفکر فساد بههه بههار مههی آورد. مههن نمی خههواهم بزرگنمههایی کنههم امهها
وااقعیت همین  است. نگاه کنید که چه اتفااقاتی در دامداری های صنعتی ر خ می دهد. نگاه کنید که جامعه به محههض
دست یافتن به اقدرت فناوری مدرن، چه بلیی بر سر حیوانات آورده اسههت. نگههاه کنیههد کههه مهها در پوشههش «رفههاه

 تصمیم بگیرید که باز هم به خوردن گوشت ادامه خواهیههدسپسحیوانات» و «انسانیت» با حیوانات چه کرده ایم و 
داد یا خیر.

3.
من یک دامدار صنعتی هستم

 ساله6هنگامی که مردم از من شغل ام را سئوال می کنند می گویم که یک دامدار بازنشسته هستم.  من از زمانی که 
 رأس دام- که در آن زمههان کههامل50–بودم، دوشیدن شیر گاوها را آغاز کردم. پدر من گله کوچکی داشت  حدود 
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متداول بود. من هر روز برای پدر کار می کردم تا اینکه از خانواده جدا شدم. در آن زمان فکر کههردم کههه دیگههر کههار
کردن به عنوان دامدار بس است.

پس از دبیرستان، لیسانس خود را در علوم حیوانی گرفتم و برای کار به یک شرکت تولید و پروش ماکیان پیوسههتم.
من در این شرکت، در خدمات، طراحی و مدیریت دامپروری برای پرورش بواقلمون  کار کههردم. پههس از آن مههدتی
برای مجتمع های دامداری کار کردم ومرغداری هایی که که حدود یک میلیون پرنده داشههتند را اداره کههردم. مههن در
این دامداری ها مدیریت بیماری، مدیر بخش پرورش و در وااقع حلل مشکلت بودم. دامپروری یعنی حههل کههردن
47مشکلت بسیار. من هم اکنون متخصص تغذیه و سلمت مرغ ههها هسهتم. در وااقهع در حرفههه  دامهپروری تجههاری

مشغول به کار هستم. البته بعضی این حرفه را دامداری صنعتی می نامند اما برای من مهم نیست که با چههه کلمههاتی
آن را توصیف می کنند.

جهان فعلی با جهانی است که من در آن رشد کردم فرق دارد. اقیمت مواد غذایی در سی سال اخیههر افزایههش نیههافته
–است. در مقایسه با سایر هزینه ها، اقیمت مواد پروتئینی ثابت مانده است.  یک دامپرور بههرای بقهها در ایههن شههرایط 

منظورم از بقا، ثروتمند شدن نیست بلکه داشتن پول کافی برای فرستادن بچه ها به مدرسه، سیر کردن شکم خههانواده
و در صورت لزوم خرید یک خودروی جدید است- باید بیشتر و بیشتر تولید کند. یک محاسبه ریاضی بسیار ساده:

۱200 گاو داشت. امروز کمترین تعداد دامی که برای یک گله دار صرفه ااقتصادی خواهههد داشههت، 50گفتم که پدر 
 کارگر استخدام کند و هههر5 تا 4 گاو را بدوشد به همین دلیل باید ۱200گاو است. اما یک خانواده نمی تواند شیر 

یک از آنها وظیفه تخصصی خواهند داشت؛ دوشیدن شیر، مرااقبت از دام های بیمار و  علوفه دادن به گاوها .درسههت
است که  این شیوه کارآمد است و با  همین تعداد کارگر دامدار می تواند یک زندگی بخور و نمیر داشته باشههد امهها

بسیاری از مردم به دلیل تنوع  این حرفه، دامدار شدند، تنوعی که امروزه  دیگر وجود ندارد.
جنبه دیگر آنچه که در  دهه های اخیر ر خ داده این است که با توجه به تنگناهای ااقتصادی، یک دامپرور باید تلش
کند تا یک حیوان با کمترین هزینه، بیشترین تولید دامی را داشته باشد. تا واقتی که اقیمت غذا نسبت به اقیمت سههایر
کالها کمتر و کمتر می شود دامدار چاره ای ندارد جز اینکه به دنبال روش های کاهش هزینه برود و به همیههن دلیههل
دام های  او باید از لحاظ ژنتیکی طوری باشند که با کمترین غذا بیشترین بازدهی را داشته باشهند کههه ایههن سیاسهت
متنااقض با رفاه حیوانات است. در سیستم نوین دامپروری، تلف شدن حیوان هم بخشی از سیسهتم اسههت. مثل اگههر

 هزار مرغ گوشتی (برویلر) داشته باشید باید بپذیرید که هزاران جوجه در هفته اول می میرند. پدر من حتی50شما 
ال عادی تلقی می شود.4نمی توانست ضرر ناشی از مرگ یک گاو را مدیریت کند اما هم اکنون،   درصد تلفات کام

من چون می خواستم با شما رو راست باشم نکات منفی را در ابتدا گفتم. اما در حقیقههت مهها  یههک سیسههتم بسههیار
کارآمد داریم. اما آیا این سیستم بدون نقص است؟ خیر. هیچ سیستمی بدون نقص نیست. اگر کسی به شههما گفههت
که روشی بدون نقص برای سیر کردن چند میلیارد نفر مردم روی کره زمین پیدا کرده باید شک کنید.  شما خبرهای

 می شنوید. این ها خبرهای خوبی است اما4۹ و یا گوشت گاو «علف خوار»48زیادی در مورد تخم مرغ های «آزادگرد»
با این روش ها نمی توانید شکم همه مردم جهان را سیر کنیههد. شههما هرگههز نمی توانیههد بهها تخههم مرغ هههای آزادگههرد
میلیاردها نفر را سیر کنید. اگر  می شنوید که افرادی در مورد  الگوی دامپروری در مقیاس کوچک صحبت می کنند
من سندروم ماری آنتوآنت را یادآوری می کنم:« اگر آنها اقادر به تهیه نان نیستند، بگذارید کیک بخورند.» دامپروری
با راندمان بال این فرصت را در اختیار همگان اقرار داده تا غذا بخورند. اگر ما این نوع دامپروری را کنههار بگههذاریم

47 agribusiness
48 Free range
49 grass-fed
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 باز گردیم کههه در آن مههردم۱۹۱8شاید به نفع حیوانات و حتی محیط زیست باشد اما ما  نمی خواهیم به چین سال 
از گرسنگی می مردند.

 شاید بگویید که مردم فقط باید بکوشند که گوشت کمتری بخورند اما من به شما می گویم که مههردم نمی خواهنههد
گوشت کمتری بخورند. شما می توانید مانند اعضای سازمان پیتا باشید و تظاهر کنید که جهان فردا چشم باز می کند
و می بیند که عاشق حیوانات است و  به همین دلیل دیگر آنها را نخواهد خورد. اما تاریخ نشان داده که انسان ها می
توانند همزمان هم عاشق حیوانات باشند و هم آنها را بخورند. به نظر من بسیار بچه گانه و شاید هههم غیههر اخلاقههی
باشد که ما بخواهیم برای یک جهان گیاهخوار تبلیغ کنیم آنهم در شرایطی کههه نمی تههوانیم همیههن جهههان فعلههی  را

مدیریت و تامین کنیم.
ببینید، دامدار  آمریکایی شکم جهان را سیر کرده است. از او خواسته شد تا پس از جنههگ جهههانی دوم ایههن کههار را
انجام بدهد و انجام داد. مردم هیچگاه به اندازه حال حاضر امکان خوردن نداشته اند. مواد پروتئینهی هیچگهاه ماننهد
امروز ارزان  و در دسترس نبوده است. حیوانات من در برابر همه چیز حفاظت شده هستند؛ غذای مورد نیههاز خههود
را به طور کامل دریافت می کنند و به خوبی رشد می کنند. البته که حیوانات دامههداری ههها  بیمههار می شههوند و مههی
میرند. اما شما فکر می کنید که چه اتفااقی برای حیوانات در طبیعت ر خ می دهد؟ آیا فکر می کنیههد کههه بههه دلیههل
طبیعی می میرند؟ آیا فکر می کنید اقبل از اینکه کشته شوند آنها را بیهوش می کنند؟ حیوانات در طبیعت یا بههر اثههر

گرسنگی می میرند و یا اینکه توسط حیوانات دیگر کشته می شوند.
مردم اصل نمی دانند که غذای مورد مصرف آنها از کجا تامین می شود. غذای آنها مصنوعی نیست و در آزمایشههگاه
تولید نمی شود بلکه باید پرورش یابد و رشد کند. واقتی می شنوم که مردم می گویند  دامداران، تولیدات خود را بههه
مردم تحمیل می کنند عصبانی می شوم چون در حقیقت این مصرف کننده است که به دامدار دیکته می کند که چه
چیزی تولید کند. مصرف کننده، غذای ارزان می خواهد. ما هم برایههش تولیههد کرده ایههم. اگههر آنههها تخم مرغههی مههی
خواهند که مرغش در اقفس نباشد باید پول خیلی بیشتری بپردازند.  باید در نظههر گرفههت کههه  تولیههد تخم مههرغ بههه

 اسههت. بلههه  اقبههول دارم کههه50صورت انبوه در یک سالن دامپروری،  کارآمد تر است  و به همین دلیل هم پایههدارتر
دامپروری صنعتی می تواند پایدارتر باشد در حالی که از این واژه علیه دامپروری صنعتی بسیار استفاده شده است. از
چین تا هند و برزیل، تقاضا برای تولیدات حیههوانی بههه سههرعت در حههال افزایههش اسههت. آیهها فکههر مههی کنیههد کههه

 میلیارد جمعیت را پاسخگو باشند؟۱0دامداری های خانوادگی بتوانند نیاز جهانی با 
یکی از دوستانم چند سال پیش با دو نفر مواجه شد که می خواستند برای تهیه یههک فیلههم مسههتند  از دامههپروری او
فیلمبرداری کنند. چون آنها آدم های خوبی به نظر می آمدند دوستم به آنها اجازه فیلمبرداری داد. اما هنگامی که این
دو نفر نسخه نهایی مستند را آماده می کردند به گونه ای تههدوین را انجههام دادنههد کههه  انگههار در ایههن دامههپروری بههه
بواقلمون ها تجاوز می شد. من خودم شخصا چندین بار از این دامپروری بازدید کرده  بودم و اطمینان می دهم که از
بواقلمون ها به خوبی نگهداری می شد تا زنده بمانند و راندمان تولید افزایش یابد.  افراد تازه کار نمی دانند که به دنبال
چه چیزی هستند. دامپروری صنعتی همواره یک صنعت پاک نیست اما اشتباه بزرگی است که یک روش ناخوشایند
را با یک روش اشتباه بدانیم. هر بچه ای که یک دوربین فیلمبرداری در دست می گیرد فکر می کند که یک دانشمند
حیوان شناس است و تصور می کند که از بدو تولد با دانههش کامههل بههدنیا آمههده اسههت. مههی دانههم کههه  برانگیختههن

احساسات برای برانگیختن مردم نیاز است اما من ترجیج  می دهم که همیشه حقیقت بیان شود.

50 more sustainable
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، صنعت دامپروری تلش کرد تا با گروه های حامی حقوق حیوانات ارتباط براقرار کنههد امهها از ایههن کههار80در دهه 
بسیار ضرر کرد. پس  دامپرورانی که بواقلمون پرورش می دادند دیواری اطراف خود بنا کردند و ایههن پایههان رابطههه
بود. آنها گفتند که ما دیگر نمی خواهیم مذاکره کنیم و دیگر به کسی اجازه نخواهیم داد به دامداری مها بیایهد و ایهن
روال استاندارد شد. پیتا نمی خواهد در مورد دامپروری مذاکره کند بلکه می خواهد به کل این حرفه را تعطیل کنههد.

آنها هیچ درکی از چگونگی اداره جهان ندارند. هرچند می دانم که الن هم دارم با دشمن ام حرف می زنم.
اما به آنچه می گویم اعتقاد دارم. من راوی  یک داستان خیلی مهم هستم؛ داستانی که بر اثر هوچی گری افراطی هها
در حال فراموشی و نابودی  است. من از شما خواستم که از اسم من استفاده نکنیههد امهها مههوردی نیسههت کههه از آن
احساس شرم کنم. شما باید درک کنید که در این اقضیه چشم انداز  وسههیع تری وجههود دارد. مههن  بایههد بههه رئیسههم

جوابگو باشم و باید نان زن و بچه ام را درآورم.
می توانم یک پیشهاد به شما بدهم؟ اقبل از اینکه به دیدن دامداری ها بشتابید، معلومات خود را بال ببرید و چیز یاد
بگیرید. به چشمان خود اعتماد نکنید. به مغز خود اعتماد کنید. در مورد حیوانات بیاموزیههد، در مههورد دامههپروری و

ااقتصاد مواد غذایی. تاریخ را بخوانید و از نقطه صفر آغاز کنید.

4-

نخستین مرغ

، مرغ، ماکیان، جوجه، مرغ گوشتی، مرغ تخمی، آاقای مکدونالههد5۱اجداد تو را با نام هایی چون گالوس دومستیکوس
و بسیاری اسم های می شناسند. هر یک از این نام ها بازگو کننده یک داستان است اما هیچ داستانی از تههو تهها کنههون

گفته نشده و هیچ اسمی هم تا کنون روی تو یا همنوعان ات گذاشته نشده است. 
تو هم مانند تمام حیوانات بر اثر خواسته ها و تمایلت شخصی و غریزه خود تولید مثل می کنههی، بههه تههو غههذا داده
نمی شود، به کار اجباری  وا داشته نمی شوی و از تو مرااقبت نمی شود. هیچ برند و مارکی، مالک تو نیست. و هیههچ

کس تا کنون حتی در مورد مالکیت تو فکر نکرده است.
 وحشی، تو در محیط اطراف خود اقدم می زنی و با صدای بلنههد بههه متجههاوزان بهه حریههم اتخروسبه عنوان یک 

هشدار می دهی و از مادگان خود با منتقار و چنگال های تیزت دفاع می کنی. به عنوان یههک مههرغ وحشههی،  اقبههل از
اینکه جوجه هایت از تخم بیرون بیایند با آنها گفت و گو می کنی و هنگامی که صدای ناله آنههها را مههی شههنوی وزن
خود را روی تخم ها جا به جا می کنی. تصویر حمایت مادرانه تو در کتاب پیدایش در بخشههی کههه بههه دمیههدن روح
خدا به نخستین آب اشاره شده، خواهد آمد. همچنین  مسیح به تو به عنوان سمبل عشق حمایت گر، اشههاره خواهههد
کرد: «من همواره آرزو داشتم که فرزندان تو را کنار هم جمع کنم همانگونه که مرغ، جوجه هههایش را زیههر بال هههای

خود می گیرد.» 
اما هنوز کتاب پیدایش نوشته نشده و مسیح هم به دنیا نیامده است.

51 Gallus domesticus :   خانگی مرغ علمی نام
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نخستین انسان

هر غذایی که می خورید غذایی است که خودتان یافته اید. البته در اکثر موارد شما نزدیک به حیواناتی که می کشید
زندگی نمی کنید. شما برای تصاحب زمین با آنها راقابت نمی کنید و زمینی هم با آنها شریک نیسههتد. امهها بههدی بایههد
بروید و پیدایشان کنید. واقتی پیدایشان کردید معمول آن ها را می کشید در حالیکه به جز لحظات کوتاه شکار، هیههچ
شناختی از شخصیت فردی آنها ندارید. شما حیواناتی که شکار می کنید را کم و بیش معادل با خودتان می شمارید.
البته نه از همه جهات، اما می دانید که حیوانات اقدرت دارنههد: آنههها دارای توانههایی هههایی هسههتند کههه انسههان فااقههد
آنهاست، آنها می توانند با استفاده از این توانایی هایشان برای شما خطرنههاک باشههند یهها زنههدگی ببخشههند، و معههانی
نمادینی داشته باشند. هنگامی که شما رسم و رسوم تان را بوجود می آورید، این کار را با کمک حیوانات انجام مههی
گگل و یا دیوار غارها رسم می کشید البته نه تنها تصاویر حیوانات بلکههه تصههاویری دهید. تصویر آنها را روی خاک، 
که تلفیقی هستند از شکل ظاهری حیوانات و انسان.حیوانات آن چیزی هستند که شما هستید و نیستید. شما ارتبهاط

پیچیده ای با حیوانات دارید و به نوعی یک رابطه برابر.  اما این وضع به زودی تغییر خواهد کرد.

نخستین مشكل

 هزار سال اقبل از میلد است. مرغ که زمانی که یک پرنده وحشی جنگلههی بههود هم اکنههون اهلههی شههده،8هم اکنون 
درست  مانند بزها و گاوها. این اهلی شدن به معنی ارتباطی جدید با انسان ها است، نوع جدید رابطه دوستی و نوع

جدید خشونت .

هم در استعاره های مردم باستان و هم  نزد مردم مدرن، اهلی شدن حیوانات، یههک فراینههد تکامههل توأمههان انسههان و
دیگر گونه ها محسوب می شود. انگار  انسان با حیواناتی که آنها را مرغ، گاو و خوک نامیده تههوافقی کههرده کههه بههر
اساس این توافق انسان به حیوانات غذا می دهد و از آنها دفاع می کند و در عوض حیوان باید به عنوان نیروی کههار
به انسان خدمت کند یا شیر و تخم مرغ به او بدهند و واقتش که رسید کشته و خورده شود. طبق این روایههت، چههون
زندگی در دنیای وحش آسان نیست و طبیعت بی رحم است پس این توافق منصفانه است. حیوانههات هههم بههه نههوبه

 نوشته است:52خود از این توافق راضی هستند. مایکل پولن در کتاب «تنااقض همه چیزخواری»

اهلی شدن، یک سیر تکاملی است و نباید آن را یک تحول سیاسی نامید. بدون تردید یک نظام حکومههتی
نیست که انسان ها ده ها هزار سال پیش  به حیوانات تحمیل کرده باشههند. اهلههی شههدن زمههانی ر خ داد کههه
تعدادی از گونه های فرصت طلب بر اساس آزمون و خطای داروینی دریافتند که در صورت اتحاد با انسان
احتمال زنده ماندشان در طبیعت بیشتر است تا نسبت به زمانی که به تنهایی زندگی می کننههد.  انسههان بههه

52 Omnivor's Dilemma
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حیوانات غذا داد و از آنها دفاع کرد و در عوض از شیر، تخم مرغ و گوشت- بله گوشت- آن ههها اسههتفاده
کرد. از نقطه نظر حیوانات، این توافق، سود بزرگی برای آنها در بر داشت، حدااقل تا زمان ما.

 است که اقدمت دیرینه دارد. این روایت مقبول گله داران است تا5۳افسانه رضایت حیواناین روایت پسا داروینی از  
از خشونتی که ذات حرفه شان است دفاع کنند. همین روایت را در مواد درسی دانشکده هههای کشههاورزی هههم مههی
یابیم. حامی این داستان، تفکری است که می گوید: منافع گونه ها و اشخاص معمههول بهها هههم تههداخل دارد امهها اگههر
گونه ای وجود نداشته باشد، آنگاه شخصی وجود نخواهد داشت. اگر انسان گیاهخوار می شد دیگر هیچ حیههوانی در
دامپروری صنعتی بااقی نمی ماند.( البته این تفکر درست نیست چون اگر انسان، گوشت هم نمی خورد باز هم مرغ ها
و خوک ها را به عنوان همراه و همدم پرورش می داد  یا از این حیوانات جهت تهیه کود استفاده می کرد.) در نههتیجه

 تا آنها را در دامدار ی ها پروش دهیم. آنها این روش را ترجیح می دهند. برخی از گله دارانههیدوست دارندحیوانات 
که با آنها ملاقات کردم به من گفتند زمان هایی بود که آنها، در طههویله را تصههادفی بههاز گذاشههته بودنههد امهها هیههچ از

حیوانات فرار نکردند.
در یونان باستان، در معبد دلفی اقبل از ذبح حیوانات  با ریختن آب بر سر آن ها  این اسطوره رضایت را بههه نمههایش
می نهادند. هنگامی که حیوان با تکان دادن سرش، آب ریخته شده را از روی سر کنار می زد، اینگونه تعبیر می شههد
که حیوان، موافقت خود را با ذبح شدن اعلم کرده و دستور ذبح او توسط کاهن که روی سر حیوان آب ریخته بود
صادر می شد. همچنین روس ها نیز از فرمولی مشابه برای ذبح حیوانات خود استفاده می کردند. این فرمول اینگههونه

 می کنی که من  تو را بکشم.» همچنین در فرهنگ اقدیم اسههرائیلآرزوبود:« خدا شاهد است که تو نزد من آمدی و 
 باید با رضایت و با پای خود به اقتلگاه می رفت در غیر اینصورت ذبح حیوان صههحیح نبههود.54نیز گوساله ماده اقرمز

افسانه رضایت، نسخه های مختلف و متعددی دارد اما تمام نسخه ها، دست کم به طههور اسههتعاری، بههه یههک «توافههق
منصفانه» اشاره می کنند: حیوانات شریک جرم  اهلی و ذبح شدن خود هستند.

اسطوره ی این اسطوره

اما گونه ها نیستند که نوع زندگی  افرادشان را  انتخاب می کنند بلکه افراد هستند. اگر هم بر فههرض  گونه ههها بتواننههد
چنین انتخابی داشته باشند دشوار بتوان انتخاب جاودانگی به جای بهزیستی را بیههش از ایههن تعمیههم داد. بههر اسههاس
منطق افسانه رضایت، اسارت و بردگی یک گروه از انسان ها هم  مجاز است اگر  آن گههروه در وضههع غیربردگههی از

ا به حیوانههاتیدر اسارت بمیرید اما زندگی کنید ر شعار آزاد زندگی کنید وگرنه بمیرید،بین بروند.( ما به جای شعار 
.) اما بیشتر حیوانات، حتی در سطح فردی، نمی توانند چنیههن تصههمیمی را اتخههاذکه غذایمان هستند نسبت می دهیم

کنند. مرغ ها خیلی کارها می توانند بکنند اما اقراردادهای پیچیده بستن با آدمیان جزو آن کارها نیست. 

53 myth of animal consent. 
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با این حال، این مخالفت ها شاید بر خطا باشند.حقیقت هر چه که باشد، بیشتر مردم می توانند رفتههار منصههفانه و یهها
غیر منصفانه با یک سگ یا گربه خانگی را مجسم کنند. همچنین ما مههی تههونیم نههوعی زنههدگی را تصههور کنیههم کههه
حیوانات، از جنبه نظری، از آن رضایت داشته باشند. سگی که سال ها غذای خوشمزه می خههورد و می توانههد بیشههتر
واقت خود را در فضای باز سپری و با سایر سگ ها بازی کند، راضی است که در مقابههل  توسههط صههاحبش خههورده

شود.)
ما می توانیم چنین سناریوهایی را مجسم کنیم و همواره چنین می کنیههم. تههداوم افسههانه  رضههایت حیههوان تهها دوره

معاصر، نشان می دهد که انسان چطور به اقضیه نگاه می کند و از چه وضعیتی راضی است.
عجیب نیست که از لحاظ تاریخی، بیشتر مردم، خوردن گوشههت حیوانههات را بههه عنههوان یههک وااقعیههت در زنههدگی
روزمره پذیرفته اند. گوشت، انسان را سیر می کند و مزه و بوی خوبی برای بیشتر مردم دارد. (این هم عجیب نیست
که انسان تقریبا در تمام طول تاریخ، برخی از انسان ها به عنوان برده استخدام کرده اسههت.) امهها اگههر تهها جههایی کههه
شواهد  اجازه می دهند به عقب باز گردیم، متوجه خواهیم شد کههه انسههان مواضههع متنااقضههی در اقبههال خشههونت و

کشتن حیوانات برای غذا  اتخاذ کرده است. 

نخستین فراموشی
امروزه، ما حیوانات دامپروری صنعتی را به ندرت می بینیم به همین دلیههل فرامههوش کههردن آنههها آسههان اسههت. امهها
نسل های اقبل از ما هم با شخصیت حیوانات دامداری صنعتی آشناتر بودند و هم با خشونت هایی که به  آنها اعمههال
می شد. آنها می دانستند که خوک ها، حیواناتی بازیگوش، باهوش و عجیب هستند (ما می گوییم مثل سگ ها) و هم
روابط اجتماعی پیچیده دارند (ما می گوییم مثل نخستینیان). آنها همچنین با شکل ظاهری و رفتههار یههک خههوک در

اقفس آشنایی داشتند  و جیغ های کودک وار خوک، مواقع عقیم شدن یا سلخی شدن را شنیده بودند. 
تماس و آشنایی اندک با حیوانات باعث می شود تا راحت تر تاثیر اعمال مان بر شرایط خههوک ههها را بههه فراموشههی
بسپاریم. مشکلی که توسط گوشت بوجود آمده به یک مشکل انتزاعی تبدیل شده اسههت: هیههچ حیههوان منحصههر بههه
فردی وجود ندارد، هیچ  نگاه یا شادی یا رنج منفردی در کار نیست. نه دم تکههان دادنههی هسههت نههه فریههادی. الیههن

اسکاری فیلسوف می گوید:« زیبایی همیشه در موارد خاص ر خ می دهد» اما بی رحمی، انتزاع را ترجیح می دهد.

برخی ها برای از بین بردن این فاصله، خودشان ااقدام به شکار و سلخی کردن حیوانههات مههی کننههد تهها شههاید ایههن
تن یهک نفهر تجربه، به گونه ای تلش برای خوردن حیوانات را توجیه کند. اما  این کار بسهیار احمقهانه اسهت. کش
مسلما ثابت می کند که شما توانایی کشتن را دارید اما این منطقی ترین شیوه برای درک اینکه چهرا بایهد کشهت یها

نباید کشت،  نیست.
اینکه خود یک حیوان را بکشیم، اغلب راهی برای فراموشی مشکل است در حالی که تظههاهر بههه یههادآوری آن مههی
کنیم. این کار شاید بسیار مضرتر از نادانی باشد. همیشه می توان کسی که خوابیده را از خواب بیدار کرد اما هر اقههدر

خود را به خواب زده، بیدار کند.که هم که سر و صدا کنید نمی توانید کسی را 
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نخستین اصو؟ل اخلقی در قبا؟ل حیوانات
»به آنها اهمیت ندهید» و یا «آنها را نخوریدروزی روزگاری، اصول اخلاقی رفتار با حیوانات اهلی، بر اساس اصل «

» بود. این اصل ریشه در جامعه کشاورزی و نیازهای تغذیه ای آن داشت، با مرااقب بخوریدنبود بلکه مبتنی بر اصل «

» توصیه کرده بود، الزامهها بههر مبنههای هههر گههونه اخلاقیههاتبا مرااقبت بخورید از حیوانات اهلی که رویکرد  «مرااقبت
رسمی نبود، بلکه ناشی از ملزومات ااقتصادی پرورش حیوانات اهلی بود. نوع رابطه انسان و دام،  مسههتلزم درجه ای
از مرااقبت بود؛ به عبارتی مرااقبت از حیوان، لزمه یک تجارت خوب بود. امها گماشهتن سهگ های گلهه و همچنیهن
تأمین غذا و آب تمیز (و کافی) برای دام ها،  هزینه هایی نیز در بر داشت؛ هزینه هههایی ماننههد: اختههه کههردن، خسههته و
فرسوده کردن نیروی کار حیوان، ریختن خون یا کندن گوشت حیوان زنده، داغ زدن، جدا کردن بچه های حیههوان از
مادرشان و البته کشتن حیوان. نگهبانی از حیوان تضمین شده بود البته به شرط این که حیوان برای سیر کردن شههکم

همان نگهبان ها اقربانی شود؛ حفاظت می شوی و خدمت می کنی.

برای هزاران سال براقرار بود و بسط یافت. البتههه ایههن اصههل در فرهنگ هههایمرااقبت بخورید»  بااخلاقیات مبتنی بر «
مختلف به صورت های مختلفی جلوه گر شد؛ در هند منجر به ممنوعیت خوردن گوشت گاو شد، در دیههن اسههلم و

 هههای تونههدرای روسههیه، ادعهها شههد کههه55یهود منجر به اقوانین شرعی برای ذبح سریع  شد و در فرهنگ یااقوتستانی
حیوانات می خواهند کشته شوند. البته این پایان ماجرا نبود. این اصل اخلاقی در گذر زمان منسو خ نشد بلکه ناگهان

نابود شد؛ در وااقع کشته شد.

اولین كارگر خط تولید
 ،  مجتمع های پردازش صنعتی ( کشتارگاه ها) ی آمریکا نخست در سینسههناتی افتتههاح شههدند و۱820در اواخر دهه 

سپس تا شیکاگو گسترش یافتند. این کشتارگاه های صنعتی جههایگزین اقصههاب های مههاهری شههدند کههه بههه صههورت
گروهی و در یک صف به صورت منظم و پشت سر هم،  عملیات مختلف ذبح حیوانات را انجام می دادند. یکههی از
آنها سر می برید، دیگری دم حیوانات را از بدنشان جدا می کرد. نفر بعههدی خههون شههان را تخلیههه می کههرد، دیگههری

پوست حیوان را می کند، یکی دل و روده را در می آورد و الی آخر...
کارآمدی این خط تولید باعت شد تا هنری فورد از آن الهام بگیرد و خط تولید خودرو را راه اندازی کند که انقلبههی

در حوزه صنعت بود. (در خط تولید خودرو، بر عکس خط تولید گوشت گاو عمل می شود).

فشار برای افزایش بهره وری در کشتارگاه ها، در پی پیشرفت در حوزه حمل و نقل ریلی افزایههش یههافت. بههه عنههوان
 باعث شد تا  انتقال حجم زیادی گوشت بههه مقاصههد هههر چههه دور۱87۹مثال اختراع واگن های یخچال دار در سال 

ممکن شود. امروزه دیگر خیلی عجیب نیست که گوشت پس از طی نیمی از کره زمین به دست مصرف کنندگان در

55 Yakuts
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 کیلومتر است. مثل اینکه من برای2500فروشگاه ها برسد. متوسط مسافتی که گوشت مصرفی ما طی می کند حدود 
صرف ناهار از بروکلین تا تگزاس رانندگی کنم. 

، سیستم تولید روی تسمه نقاله رواج یافت. این روش اجازه می داد که  سرکارگر ها به جای کارگرههها۱۹08در سال 
سرعت تولید را کنترل کنند.  به همین دلیل طی هشتاد سال، سرعت حرکت تسمه های خط تولید تا دو یا حتی سههه
برابر افزایش یافت و چنان که می توان انتظار داشهت ایههن افزایههش سهرعت، بهاعث افزایههش ذبهح هههای نافرجهام و

جراحت کارگران شد.
با وجود این پیشرفت ها در آغاز اقرن بیستم، حیوانات همچنان در مزارع و چراگاه های سنتی نگهداری می شدند. در

آن زمان هنوز به ذهن دامپروران خطور نکرده بود تا با حیوانات زنده مانند حیوانات مرده رفتار کنند.

نخستین دامدار صنعتی
56 در شبه جزیره دلماروا در ایالت پنسیلوانیا، یک حادثه کوچک و تقریبا خنده دار بههرای سههلیا اسههتیل۱۹2۳در سال 

-یک زن خانه دار- ر خ داد که سرآغاز تاسیس صنعت مدرن پرورش ماکیان و ظهور جهانی دامههداری صههنعتی شههد.
استیل که وظیفه نگهداری مرغ ها در خانواده را برعهده داشت، سفارش پنجاه جوجه داده بود اما سفارش گیرنده، بههه
اشتباه برای وی پانصد جوجه فرستاد. استیل به جای اینکه جوجه های اضافی را برگرداند، تصمیم گرفت که آنها را
در فصل زمستان داخل خانه نگهداری کند. او با استفاده از مکمل های غذایی که تازه کشف شده بود، مرغ ها را زنده

 هههزار مههرغ250 بههه ۱۹۳5 هزار رسید. ایههن راقههم در سههال ۱0 تعداد مرغ هایش به عدد ۱۹26نگه داشت و در سال 
 مرغ بود).2۳ تنها ۱۹۳0افزایش یافت. ( متوسط تعداد مرغ در هر مزرعه آمریکایی در سال 

ده سال پس از موفقیت استیل، شبه جزیره دلماروا تبدیل به پایتخت صنعت ماکیان در دنیا شده بود. هم اکنون بخش
 میلیون مرغ گوشتی تولید می کند که دو برابر بیش از دیگر بخش هههای250ساسکس این شبه جزیره، سالنه بیش از 

ایالت متحده است. در وااقع تولید ماکیان، مهم ترین فعالیت ااقتصادی منطقه و همچنین منبههع اصههلی تولیههد آلههودگی
است (یک سوم زمین های کشاورزی دلماروا  آلوده به نیترات هستند).

با توجه به اینکه مرغ  های استیل چندین ماه در محیط پر ازدحام مرغداری از تحرک و نور خورشید محههروم بودنههد،
اگر ویتامین آ و دی به خوراک آنها اضافه نمی شد به سههختی ممکههن بهود زنههده بماننههد. همچنیههن اگههر ماشهین های
جوجه کشی مصنوعی تولید نمی شد،  استیل اقادر نبود که تا این همه جوجه سفارش بدهد. بههه هههر حههال همگرایههی

پیشرفت در فناوری های مختلف به صورت غیر منتظره ای، اتفااقات تازه  را راقم زد.

، هربرت هوور اقول داد که «در هر اقابلمه ای یک مرغ» باشد. این اقول با وجود بدبینی مردم عملی شد.۱۹28در سال 
، طراحان دامداری های صنعتی مانند آرتور پردیو و جان تایسون وارد صنعت مرغههداری شههدند.۱۹۳0در اوایل دهه 

آن ها  تا زمان آغاز جنگ جهانی دوم مشوق و حامی رشد علوم جدید دامداری صنعتی شدند و  «ابداعات» متعددی
در تولید ماکیان بوجود آوردند. ذرت پیوندی که با استفاده از یارانه دولت تولید شده بههود بههه خههوراک ارزان اقیمههتی
برای ماکیان تبدیل شد. اقطع نوک منتقار ماکیان با استفاده از تیغه داغ نیز توسط آنها اختراع شد. سههپس ایههن فرآینههد
56 Celia Steele 
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اتوماتیک شد. سپس نوبت به اختراع چراغ ها و فن های اتوماتیک رسید که چرخه نههور در محیههط ماکیههان را کنههترل
کنند و تراکم بیشتر را امکان پذیر کنند. 

همه بخشی های زندگی مرغ ها مهندسی شدند تا با هزینه کمتر، غذای بیشتری تولیههد کننههد. حههال زمههان بههرای یههک
اختراع دیگر فرا رسیده بود.

اغ فردا نخستین مر
، صنعت مرغداری تمرکز خود را معطوف علم ژنتیههک کههرد و بهها کمههک وزارت کشههاورزی آمریکهها،۱۹46در سال 

گغ فردا» را برگزار کرد. راقابت بر سر این بود که چه کسی می تواند مرغی تولید کنید که بیشترین گوشههت مسابقه «مر
سینه را  با کمترین هزینه تولید کنند. برنده این مسابقه غیرمنتظره بود؛ چارلز ونترس از مریسویل کالیفرنیهها (پیههش از
آن همواره نیوانگلند در زمینه پرورش دام ها پیشتاز بود.) مرغ ونترس  پرهایی اقرمز رنگ داشههت و حاصههل ترکیههب
نژادهای کورنیش و نیوهمپشایر بود. خبرنامه صنعت ماکیان درباره مرغ پر اقرمز ونترس نوشت:« مرغ سینه بههزرگ او

با تاکید بر بازاریابی بعد از جنگ، طرفداران بسیاری پیدا خواهد کرد.»

، داروهای سولفا و همچنین آنتی بیوتیک ها وارد خوراک مرغ ها شدند.این داروها باعث تسریع رشههد و۱۹40در دهه 
همچنین از بین بردن بیماری های ناشی نگهداری از مکان های سربسههته و فشههرده شههدند. تغییههر خههوراک مرغ ههها و

گغ فردا سرعت بگیرد تا جایی کههه در دهههه  ۱۹50همچنین داروهای استفاده شده در درمان آنها باعث شد تا تولید مر
دیگر اثری  از «مرغ» ساده نبود بلکه دو نوع مرغ وجود داشت:  مرغ تخم گذار و مرغ گوشتی. 

دستکاری ژن مرغ ها و همچنین خوراک و محیط زندگی آنها باعث شد تا مرغ ها تخصصی شوند. یک گونه به طور
) و گروهی گوشت فراوان و به خصوص گوشت سههینه زیههادی داشههتند (مههرغ57مفرط تخم می گذاشتند (مرغ تخمی

 درصههد افزایههش یههافت آن هههم در65، متوسط وزن مرغ هههای گوشههتی ۱۹۹5 تا ۱۹۳5). از سال 58گوشتی یا برویلر
 درصد کههاهش یههافت. بههرای57 درصد و خوراک مورد نیازشان  60شرایطی که زمان لزم برای عرضه آنها به بازار 

 کیلوگرم برسههد آن۱۳5 سال وزنش به ۱0اینکه متوجه ابعاد عظیم این تغییرات شوید تصور کنید که بچه انسان طی 
هم تنها با خوردن ویتامین و شکلت.

اما تغییر ژنتیکی مرغ ها تنها یک تغییر معمولی نبود بلکه شیوه نگهداری مرغ ها را هم دیکته می کرد. ایههن تغییههرات
باعث شد که استفاده از دارو و نگهداری در فضای بسته ناگزیر شود چون این مرغ های دستکاری شده بههدون دارو

و شرایط نمی توانستند «سلمت» باشند و مثل اجدادشان در فضای باز به زندگی خود ادامه بدهند.
اما از این بدتر اینکه پرندگان مهندسی ژنتیک شده ی غول آسا عمل تنها مرغ هههایی هسههتند کههه در صههنعت ماکیههان
پرورش می یابند در حالیکه پیش از این نژادهای مختلف مرغ در نقاط مختلف آمریکا پروش داده می شههد (جههرزی،
) و هر یک از این نژادها با محیط زیست منطقه ای که در آن سههاکن بودنههد …جاینت، نیوهمپشایر، پلیموث راک و 

تطابق داشت. اما امروزه فقط مرغ های کارخانه ای داریم.

57 layer
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، شرکت های تولید کننده ماکیان سلطه خود را بر کل ارکان این صنعت کامل کردند. آنههها۱۹60 و ۱۹50در دهه های 
 (امروزه دو شرکت مالک سه چهارم بانک ژنتیک5۹کلیه بخش های عرضه و تولید را اقبضه کردند. مانند بانک ژنتیک

مرغ های گوشتی کره زمین هستند) ، خود مرغ ها (دامداران فقط وظیفههه مرااقبههت از آن ههها را برعهههده دارنههد، مثههل
مربیان در اردوهای تابستانه)، داروهای لزم، خوراک مرغ ها، کشتار، فرآوری، برند  زدن و عرضه به بازار همگههی در
کنترل شرکت های دامداری است. البته نه تنها شیوه های تولید تغییر کرد بلکه تنوع ژنههتیکی مههرغ ههها ههم از دسههت
رفت و جایش را به یکسان سازی ژنتیکی داد. دانشکده های  کشاورزی دامی در دانشگاه ها تبدیل به دانشکده علههوم
حیوانی شد، صنعتی که روزی بیشتر شاغلن  آن را خانم ها تشکیل می داد تبدیل به صنعتی مردانههه شههد و کههارگران
اقراردادی و حقوق بگیر، جایگزین دامپروران ماهر شدند. البته هیچ کس سوت شروع این مسههابقه ی جنههون آمیههز را

نزد. انگار که  زمین کج شد و همه را به تدریج به سمت دامداری صنعتی سوق  داد.

نخستین دامداری صنعتی
دامداری صنعتی بیشتر مجموعه های از رخدادها بود تا یک سری نوآوری ها. چراگاه های طبیعی و طویله های سنتی
–از بین رفتند و حیوانات مهندسی شده  پرندگانی که نمی توانسههتند پههرواز کننههد، خوک ههایی کههه نمی توانسههتند در

فضای آزاد دوام بیاورند و بواقلمون هایی که نمی توانستد به صورت طبیعی تولید مثل کنند- جایگزین حیوانات سنتی
طویله ها شدند.

اما این تغییرات چه معنایی داشته و دارند؟ ژاک دریدا یکی از معدود فیلسوفان معاصر است که در مورد این سههئوال
اظهار نظر کرده است:« هر تعبیری که از این تغییرات داشته باشیم. و هر  برداشت  فنی، علمی، حقواقی، اخلاقی و یا

سیاسی که از آن شود، دیگر هیچ کس نمی تواند استیلی بی سابقه ی  انسان بر حیوانات را انکار کند.

چنین استیلیی را می توان در بهترین حالت، خشونت نامید... هیچ کس نمی تواند به جههد و بههرای طههولنی
مدت انکار کند که انسان اقصد اعوجاج یا پنهان کههردن ایههن خشههونت را دارد. همچنیههن انسههان در سههطح

جهانی به دنبال راهکاری برای فراموش کردن یا ایجاد سو ءتفاهم درباره این خشونت است.

تاجران آمریکایی با همکاری دولت و همچنین جامعه علمی، زنجیره ای از تحولت مختلف را در دامپروری طراحی
و اجرا کردند. آنها نظریه فلسفی دکارت مبنی بر اینکه باید به حیوانات به سان ماشین و دستگاه نگریسههت را بههرای

هزاران و سپس میلیون ها و امروزه میلیاردها حیوان تبدیل به وااقعیت کردند.
 به بعد بارها اشاره شده، مرغ های تخم گذار «تنها بههه عنههوان یههک۱۹60همانگونه که در مجلت این صنعت از دهه 

دستگاه تبدیل کننده کارآمد» شناخته شده بودند. خوک هم «مانند یک دستگاه در کارخانه» به شههمار می آمههد و اقههرن
بیستم و یکم اقرار بود که یک کامپیوتر به ارمغان بیاورد که در آن برای هر غذای خاص، موجههودی بهها دسههتکاری و

مهندسی ژنتیک خاص تولید شود.

همین رهنمودهای علمی باعث شد که گوشههت، شههیر و تخم مههرغ ارزان تولیههد شههود. در پنجههاه سههال گذاشههته کههه
۱500دامپروری صنعتی از حوزه ماکیان به حوزه گوشت و لبنیات نیز رسید، متوسط اقیمت خهانه نوسههاز در حهدود 
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۳50 درصدی را تجربههه کههرد امهها اقیمههت شههیر تنههها ۱400درصد افزایش یافت و اقیمت خودروهای جدید افزایش 
درصد افزایش یافت و اقیمت تخم مرغ و گوشت مرغ حتی دو برابر هم نشد. با در نظر گرفتن تورم، امروزه  اقیمههت

 ماننههد یارانه هههای60مواد پروتئینی حیوانی ارزانتر از هر زمان دیگری در تاریخ است. (البته اگههر هزینه هههای خههارجی
کشاورزی، تبعات زیست محیطی، بیماری انسان ها و غیره در نظر گرفته نشود، در غیر اینصورت اقیمت محصههولت

حیوانی به میزان تاریخی بالست.)

 درصههد۹7 درصههد مرغ هههای گوشههتی، ۹۹.۹پرورش همه گونه های حیوانی به تسخیر دامداری صنعتی درآمده انههد- 
 درصد گاوها- اما هنوز  برخههی جایگزین هههای78 درصد خوک ها و ۹5 درصد بواقلمون ها، ۹۹مرغ های تخم گذار، 

فعال هم وجود داد. در صنعت خوک، دامپروری های کوچک با هم ائتلف کرده و اقصد حفظ حرفه سههنتی خههود را
دارند. همچنین ااقداماتی مشابه در حوزه ماهیگیری و گله داری پایدار هم صورت گرفته کههه بازتههاب گسههترده ای در
مطبوعات و همچنین بازار داشته است. اما دگرگونی دامپروری صنعت ماکیان تقریبا کامل شده اسههت. ایههن صههنعت

 درصد حیوانات زمینی کشته شده؛ پرندگان دامداری های صنعتی۹۹بزرگترین و با نفوذترین بخش دامپروری است (
هستند) پس عجیب نیست که می بینیم تنها یک مرغدار مستقل وااقعی در حوزه پرورش ماکیان بااقی مانده است.

5.
من آخرین ماكیان دار هستم

  است و یک ماکیان دار هستم. من زندگی خود را واقف ایههن کههار کههرده ام. نمی دانههم از کجهها6۱اسم من فرنک ریس
شروع شد. من به مدرسه ای می رفتم که تنها یک اتاق داشت. مادر می گویههد یکههی از اولیههن چیزهههایی کههه نوشههتم،

داستانی با عنوان « من و بواقلمون هایم» بود.
من همواره عاشق شکوه و زیبایی  این پرندگان بودم. من عاشق خرامیدن آنها هستم. نمی دانم کههه چگههونه توضههیح
بدهم. من عاشق طرح پرهایشان هستم. من همواره شخصیت آنها را دوست داشته ام. آنها خیلی بازیگوش، صههمیمی

و مملو از انرژی هستند.
من می توانم شب در خانه بنشینم و صدای آنها را بشنوم و تشخیص بدهم که آیا مشکل دارند یها نهه. بهها تهوجه بهه

 سال کنار آنها بوده ام زبانشان را می فهمم. از صدایی که تولید می کنند متوجه می شوم کههه آیهها دو بواقلمههون60اینکه 
مشغول نزاع با هم هستند و یا راسو وارد محل نگهداری آنها شده است. صدایی که آنها هنگههام تههرس و یهها هنگههام
هیجانزده شدن تولید می کنند با یکدیگر متفاوت است. صدای بواقلمون مادر وااقعهها شههگفت انگیز اسههت. او توانههایی
خاصی در صحبت کردن با جوجه هایش دارد و به دلیل رسهها بههودن صههدای مههادر، جوجه ههها متههوجه دسههتورات او
می شوند. او می تواد به آنها بگو ید«بدوید و بپرید و زیر من پنهان شوید» یا « از اینجا به آنجهها برویههد». بواقلمون ههها
می دانند که اطرافشان چه می گذرد و می توانند در دنیا و به زبان خود، اتفااقات محیط را برای هم بههازگو کننههد. مههن
اقصد ندارم که ویژگی های انسان را به بواقلمون ها نسبت بدهم چون آنها انسان نیستند. من فقط توانایی هههای آنههها را

برای شما بازگو می کنم.
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مردمی که از کنار دامپروری من می گذارند ناگهان تواقف می کنند. بسیاری از بچه مدرسه ای ها از من پرسههیده اند کههه
چگونه بواقلمون های من بالی درخت و یا روی سقف رفته اند. من به آنها می گویم که بهها پههرواز کههردن. البتههه آنههها
حرفم را باور نمی کنند. میلیونها بواقلمون در آمریکا در فضای باز و چمنزارها پههرورش داده می شههدند. ایههن نههوع از
بواقلمون ها در تمام مزارع و دامپروری ها برای صدها سال وجود داشتند و مههردم از گوشههت ایههن پرنههدگان اسههتفاده
می کردند. اما هم اکنون تنها بواقلمون های من بااقی مانده اند و تنههها مههن هسههتم کههه بههه روش اقههدیمی از بواقلمون ههها

نگهداری می کنم.
شما نمی توانید یک بواقلمون که به درستی راه برود، بپرد و پرواز کند را در بازار پیدا کنید. آیا می دانسههتید کههه آنههها
حتی نمی توانند رابطه جنسی براقرار کنند؟ تمام بواقلمون هایی که در بازار فروخته می شههوند نههتیجه لقههاح مصههنوعی
هستند. اگر تنها بهره وری را ملک اقرار بدهیم، می توان وضعیت موجود را تحمل کرد اما چگونه می تههوان پههذیرفت

که  این حیوانات دیگر نتوانند به صورت طبیعی تولید مثل کنند؟
اینها اثرات آنتی بیوتیک ها، حبس شدن در سالن های سر پوشیده و همچنین تغییرات ژنتیکی است.

در اینجا سرما، برف و حتی یخ روی بواقلمون های من اثر نمی گذارد. اما اگر چنین اتفااقی برای بواقلمون های صنعتی
بیفتند بلفاصله از بین می روند. بواقلمون های من می توانند از میان برف به راحتی عبور کننههد. منقارههها و بال هههای و
ناخن های آنها بریده نشده است. ما به  آنها  واکسن نمی زنیم و به آنها آنتی بیوتیک نمی دهیم تا سیستم ایمنی بدنشان
اقوی شود. هیچ یک از بواقلمون های من نمی میرند و اگر شما بتوانید بواقلمون هایی سالم تر از بواقلمون های من نشان
بدهید به شما جایزه خواهم داد. صنعتی شدن دامداری  نشان داد که برای کسب درآمد نیاز به حیوانات سالم نیست
و این انقلب وااقعی دامپروری صنعتی بود. در وااقع  حیوانات بیمار درآمدزا تر هستند. حیوانات اقربانی علاقه مها بهه

داشتن هر نوع ماده غذای دلخواه در تمام طول سال با اقیمت پایین شده اند. 
من هرگز نیازی به نگهبان و یا تجهیزات حفاظتی در اطراف مزرعه خود نداشته ام. به مزرعه من نگاه کنید. هر کسی
که بخواهد می تواند وارد شود و من ترسی از بردن حیواناتم بههه جشههنواره ها و نمایشههگاه های مختلههف نههدارم. مههن
همیشه به مردم می گویم که از یک دامههداری صههنعتی بواقلمون ههها بازدیههد کننههد. شههما نیههازی نیسههت کههه وارد آن
دامداری ها بشوید چون از کیلومترها دورتر می توان بوی تعفن آن مکان را احساس کنید. اما مردم نمی خواهنههد ایههن
چیزها را بشنوند و بدانند که دامداری های صنعتی هر روز لشه بواقلمون های مرده را می سوزانند. آنههها نمی خواهنههد

 درصد آنها جان خود را از دست می دهنههد در حههالیکه میههزان۱5 تا ۱0بدانند که حین حمل و نقل بواقلمون ها، بین 
تلفات بواقلمون های من حین حمل و نقل جشن شکرگزاری، صفر بوده است. اما اینها تنها آمههار و اراقههام هسههتند و

هیچ کس به آن اهمیتی نمی دهد. 
چرا در برخی موااقع تمام بواقلمون های یک دامپروری با هم می میرند؟ چه اتفااقی بههرای مردمههی کههه ایههن حیوانههات
رامی خورند می افتد؟ من چند روز پیش با یکی پزشک های محلی صحبت می کردم که او می گفت اخیرا بیماری هایی
را دیده که اقبل ندیده بود. بیماری هایی مانند دیابت در خردسالن و همچنیههن بیماری هههای التهههابی کههه علههت آنههها
مشخص نیست. همچنین این روزها دختران زودتر بالغ می شوند و بچه ها نسبت به همه چیز آلرژی دارند و بیماری
آسم از کنترل خارج شده است. همه می دانند که این بیماری ها ارتباط مستقیم با غذایی دارند که مصرف می کنیم. ما
ژن های حیوانات را دستکاری کرده ایم و به آنها هورمون رشد تزریق کرده ایم و داروهایی داده ایم کههه نمی دانیههم اثههر
آنها چه خواهد بود. و حال بچه های ما گوشت های این حیوانات را می خورند و در وااقع آنههها را تبههدیل بههه مههوش
آزمایشگاهی کرده ایم. جالب است که مردم زمانی که متوجه شدند چند بازیکن بیسبال در آمریکا از هورمههون رشههد
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استفاده کردند بسیار عصبانی و معترض شدند اما هنگههامی کهه فرزندانشههان گوشهت حیوانههاتی را مههی خورنههد کهه
هورمون رشد استفاده کرده اند هیچ واکنشی نشان نمی دهند. 

مردم امروز از حیواناتی که گوشت شان را مصرف می کنند بسیار فاصله گرفته اند. هنگامی که بچه بههودم از حیوانههات
زیادی مرااقبت می کردیم. ما اول به آنها رسیدگی می کردیم و بعد صبحانه می خوردیم. والدینم می گفتنههد کههه اگههر از
حیوانات مرااقبت نکنیم به ما غذا نخواهند داد. هر بار که می خواستیم به سفر برویم یکی از ما باید در خانه می مانههد
و از حیوانات مرااقبت می کرد. همچنین هر بار که بیرون می رفتیم نگران بودیم که اقبل از تاریک شدن هوا بههه خههانه
برگردیم چون در غیراینصورت مجبور می شدیم که در تاریکی شب، به طویله برویم و شیر گاوها را بدوشههیمو. مهها
مجبور بودیم که مسئولیت پذیر باشیم چون اگر نمی خواستیم مسئولیت پذیر باشیم باید از حرفه کشههاورزی خههارج
می شدیم. و یک چیز دیگر به شما بگویم: اگر مصرف کننده نمی خواهد به دامپرور پول کهافی بهرای درسهت انجهام

دادن وظایفش بپردازد، پس نباید گوشت بخورد. 
مردم به این موضوعات اهمیت می دهند. البته منظورم افراد ثروتمند نیست. کسانی که بواقلمون های مرا می خرند بههه
هیچ عنوان ثروتمند نیستند و درآمد ثابتی دارند اما حاضرند برای حفظ اصول خود پول بیشتری بپردازنههد. در وااقههع
آنها در حال پرداخت هزینه وااقعی هستند. کسانی که می گویند ارزش این را ندارد که برای بواقلمون این همههه پههول

بپردازند خطاب به آنها می گویم: گوشت بواقلمون نخورید.
همه می گویند مواد غذایی تازه و محلی بخرید. اما این یک ادعای دروغ و ظاهری است. همه بواقلمون هههای عرضههه
شده مثل هم هستند و ژن  آنها ایراد دارد. زمانی که طراحی تولیههد فله ای بواقلمههون آغههاز شههد، دامههپروران صههنعتی،
هزاران بواقلمون را در آزمایش های خود کشتند. آنها سئوال می کردند که آیا بهتر نیست کههه مثل پاهههای بواقلمون ههها

کوتاه تر باشد؟ آیا باید این شکلی باشند یا آن شکلی؟
 در طبیعت، بچه های انسان هم با نقص های زیادی به دنیا می آیند اما شما هرگهز تلش نمی کنیههد کهه نسههل آنههها را

تغییر بدهید. اما چنین کاری با بواقلمون ها انجام شده است.
مایکل پولن در کتاب بحران گوشتخواران در مورد دامداری پلی فیس به گههونه ای نوشههت کههه تصههور می شههد یههک
دامپروری فوق العاده است در صورتیکه که اینچنین نبود. جوئل سالتین پرندگان را به روش صنعتی تولیههد می کنههد.
تلفن بزنید و از او سئوال کنید اگر باور ندارید. او پرندگان را در فضای باز پههرورش می دهههد امهها فایههده ای نههدارد.
درست مثل این است که شما یک خودروی هوندای موتور سوخته را وسط یک اتوبان اقههرار بدهیههد و بگوییههد کههه

 روز ذبح می شوند. آنها بچه  هستند اما خیلی زیاد رشد کرده اند.۳۹پورشه است. مرغ های کی اف سی اغلب پس از 
 روزه با۳۹ روز سربریده می شوند. مرغ 42مرغ های سالتین که مدعی است در فضای آزاد پرورش یافته اند پس از 

 روزه فرق چندانی ندارد. سالتین می داند که به دلیل تغییرات ژنتیکی که در مرغ ها صههورت داده نمی توانههد42مرغ 
 روز زنده نگاه دارد. هزینه نگهداری و پرورش مرغ های سالم بسیار بالست. معذرت می خههواهم42آنها را بیش از 

اما من نمی توانم  بگویم او مرد خوبی است. مرغ ها حیوان هستند و جسم نیستند. ما نمی توانیم به صورت نسههبی از
حیوانات مرااقبت کنیم؛ یا باید کامل مرااقب سلمت آنها باشیم یا اصل اهمیتی ندهیم.

 سههال پیههش پرنههدگان را پههرورش۱00من از اول تا آخر کار خود را درست انجام می دهم. من هنوز هم بههه روش 
می دهم. در این شیوه رشد آنها کند است و باید غذای بیشتر به آنها بدهم اما حدااقل در چنین سیستمی کامل سههالم

هستند.
من حاضر نیستم به روش متراکم بواقلمون ها را جا به جا کنم چون نیمی از آنها از بین خواهند رفت و آنهههایی هههم

 پوند کمتر از بواقلمون هایی که بههه صههورت لحظه ای و آنههی بههه آب و غههذا دسترسههی دارنههد وزن5که زنده بمانند 
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خواهند گرفت. بواقلمون های من هر چقدر که بخواهند غذا می خورند و هرگز بهه آنههها دارو نمی دههم. مههن نهور را
دستکاری نمیکنم و به بواقلمون ها گرسنگی نمی دهم تا چرخه زندگی شان تغییر کند. هنگامی که هوا خیلی سرد و یا
خیلی گرم باشد اجازه حمل و نقل بواقلمون ها را نمی دهم و سعی می کنم شب ها که آرامش بیشتری دارند منتقل شان
کنم. همچنین آنها را پشت کامیون به صورت فشرده بار نمی زنم حتی اگر فضای بسیار زیادی برای بار زدن فشههرده
وجود داشته باشد. بواقلمون های من همواره به صورت ایستاده حمل می شوند و هرگههز آنههها را از پاهایشههن آویههزان
نمی کنم. هنگام خالی کردن بار از کامیون به کارگران تاکید می کنم که به آرامهی بواقلمون هها را بهه کشهتارگاه انتقهال
بدهند تا شکستگی استخوان برای حیوانات پیش نیاید. همچنین به کارگران دو برابر پول می دهم تا با نصف سرعت
معمول بواقلمون ها را انتقال بدهند. اقبل از اینکه به آنها پایبنههد بزنیههم بیهوششههان می کنیههم. معمههول در کشههتارگاه ها،
بواقلمون های زنده را آویزان می کنند و به داخل  وان الکتریکی پرتاب می کنند اما ما این کار را انجام نمی دهیم. مهها
این کار را به صورت دستی و یک به یک انجام می دهیم. هنگامی که این کار تک به تههک انجههام می گیههرد، صههحیح
انجام می شود. بزرگترین دغدغه من اقرار دادن حیوانات زنده داخل آب جوش است. خواهر من در یههک مرغههداری

 هفته آنجهها دوام بیههاورد. البتههه ایههن موضههوع2بسیار بزرگ کار می کرد. او به پولش نیاز داشت اما نتوانست بیش از 
مربوط به سال ها پیش بود اما هنوز هم با ترس و لرز از تجربیات هولناک خود در آنجا صحبت می کند.

مردم به حیوانات اهمیت می دهند و من این موضوع را اقبول دارم. اما آنها نمی خواهند در مورد چگونگی نگهههداری
حیوانات چیزی بدانند و یا پول بیشتری برای خرید حیوان بپردازند. یک چهارم همههه مرغ ههها شکسههتگی اسههتخوان
دارند. آنها چسبیده به هم نگهداری می شوند و نمی توانند از مدفوع خود دور شوند و هرگز خورشههید را نمی بیننههد.
ناخن های آنها دور نرده های اقفس پیچیده می شود و مرگ خود را کامل احساس می کنند. اینها همه کارهههای غلطههی
است که خود مردم هم می دانند اشتباه است  لزم نیست که آنها را متقاعد کنیم اما آنها باید به گههونه دیگههری عمههل
کنند. من از بقیه مردم بهتر نیستم و نمی خواهم مردم را متقاعد کنم تا مطابق اسههتانداردهای مههن زنههدگی کننههد  امهها

می خواهم آنها را متقاعد کنم که حدااقل مطابق استانداردها و باورهای خودشان زندگی کنند.
مادر من نیمه سرخپوست بود و خودم رگه ای از روحیه فروتنی سرخپوستان در برابر طبیعت را دارم. در فصل پاییز
و در زمان جشن شگرگزاری من خودم را همواره در حال اعتذار می یابم. من از دیدن بواقلمون های پشت کامیون که

منتظر کشته شدن هستند، متنفر هستم. آنها رو به من کرده و می گویند: «مرا پیاده کنید.»
برخی موااقع من خودم را از اینکه حدااقل شرایط خوبی برای حیوانات دربند خود مهیا کرده ام راضی می کنم. آنها به
من خیره می شوند و من هم در پاسخ به آنها می گویم:« لطفا مرا ببخشید. کاری از من برنمی آید. می خواهم موضههوع
را شخصی کنم. من امشب بیرون خواهم رفت و آنهایی را که اقبل از روی نرده ها به بیرون مزرعههه پریههده بودنههد را
ه مجبور خواهم کرد که به اینجا برگردند. این بواقلمون ها به من عادت کرده اند. آنها مرا می شناسند و هنگهامی کهه ب
سمت شان می روم به سمت من می دونند و من در را باز می کنم و آ نها داخل می آیند. اما در عین حهال مهن هههزاران

بواقلمون را داخل کامیون بار می زنم و آنها را به کشتارگاه می فرستم.

مردم روی ثانیه های آخر اقبل از مرگ حیوان تمرکز می کنند اما من می خواهم که روی تمام زنههدگی حیههوان تمرکههز
کنند. اگر  اقرار بود گردنم را ببرند و در آن حین سه داقیقه درد بکشم در حالی که اقبههل از آن مجبههورم شههش هفتههه
زندگی دردناکی داشته باشم. خب اگر دست خودم باشد ترجیح می دادم زودتر خلص شوم و دست کههم آن شههش
هفته را درد نکشم. مردم فقط مرگ را می بینند. آنها می گویند «این حیوانات در نهایت کشته خواهند شد پس اهمیتی
ندارد که اقبل از مرگشان نمی توانند راه بروند و یا حرکت کنند. برای چی این همههه شههلوغش می کنیههد؟» اگههر ایههن
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 داقیقه درد بکشههد؟ جههوجه۳ ساعت یا حتی ۳ روز، ۳ هفته، ۳ سال، ۳حیوان بچه شما بود آیا اجازه می دادید که 
بواقلمون بچه انسان نیست اما درد می کشد. من هرگز با مدیران، دامپزشههکان، کههارگران و یهها هههر کههس دیگههری در
صنعت دامپروری مواجه نشده ام که فکر کند این حیوانات درد نمی کشند. اما چههه مقههدار درد کشههیدن اقابههل اقبههول

است؟ هر کسی باید از خود سئوال کند که چقدر درد را برای غذایش تحمل خواهد کرد؟
پسر خواهرم و همسرش به محض اینکه بچه شان به دنیا آمد به آنها گفته شد که این بچه زنده نخواهههد مانههد. آنههها
بسیار مذهبی بودند. آنها فرصت داشتند که به مدت بیست داقیقه او را در آغوش بگیرند. او برای بیست داقیقه بدون
اینکه درد تحمل کند زنده بود و بخشی از زندگی والدینش به شمار می آمد. آنها گفتند که هرگز حاضر به معاوضههه
این بیست داقیقه با چیز دیگری نبودند. آنها فقط از خدا تشکر کردند که دخترشان زنده بود حتی برای بیست داقیقه.

شما به این موضوع چگونه می نگرید؟
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 هزار حیوان را در طول زندگی خود می خورد یعنی معادل یک حیههوان بههرای هههر یههک از حههروف2۱یک آمریکایی  به طور متوسط 
 صفحه بال.5چاپ شده در 

62الم هوی ك

هر «مهدیر برویگ میشن یک دهکده کوچک اسکیمونشین در تنگه برینگ در آلسکا است. تنها کارمند دولت این ش
ااقتصادی» این دهکده است. در این دهکده نه پلیس وجود دارد نه آتش نشانی و نه شهرداری و مههاموران جمع آوری

 نفههر276زباله. اما عجیب است که این دهکده یک وبسایت دوستیابی و ازدواج دارد. (عجیب از این لحاظ که تنههها 
در این دهکده زندگی می کنند و تقریبا همه می دانند که چه کسی به دنبال زوج است). در این سههایت دو مههرد و دو
زن به دنبال همسر هستند. از نظر ریاضی این چهار  نفر زوج مورد نظرشان را خواهند یافت اما در وااقعیت اینگههونه
–نیست. چون یکی از مردها که خود را یک آفریقایی سیاهپوست معرفی کرده  آن طور کههه آخریههن بههار در سههایت

دوستیابی دهکده دیدم - همجنس گرا است و برای ازدواج به دنبال زن نیست. او دومین آدم غیرمنتظره ایست که در
 نام دارد که یک مرد اقد بلند سوئدی با موهای سههفید و6۳این دهکده می بینید. نخستین آدم غیرمنتظره یوهان هولتین

 در حالی وارد برویگ شد که تنها به یک نفر گفته بود بههه ایههن سههفر۱۹۹7 آگوست ۱۹ریش بزی است. او در روز 
می رود. او بلفاصله پس از ورود به دهکده شروع به کندن زمین یخ زده کرد. او زیر یخ ها به دنبال یک گههور دسههته

جمعی بود.
 اقرار دارد. هالتین نقشه خود را با جفری تابن۱۹۱8در زیر این خاک یخزده، اجساد اقربانیان آنفلوانزای همه گیر سال 

 بههود.۱۹۱8 که او هم  یک دانشمند بود در میان گذشته بود. جفری نیز مانند هالتین به دنبال منشا آنفلههوانزای 64برگر
5جستجوی هالتین به مواقع شروع شد. این تحقیق درست چند ماه اقبل از واقوع آنلفلوانزای مرغی بهها ویههروس  ۱H N

در هنگ کنگ آغاز شد، بیماری ای که برای نخستین بار از حیوان به انسان انتقال یافت و این از لحاظ تاریخی بسیار
مهم بود.

لم هو کای سه ساله، نخستین نفر از شش نفری بود که بر اثر ابتل به نوع مرگبار این ویروس کشته شد. هنگامی که
یک ویروس کشنده بین یک گونه به گونه دیگر «جهش می کند» احتمال همه گیر شدن آن در سراسههر جهههان وجههود
دارد. به همین دلیل است که من، و حال شما، نام لم هو کای را شنیده ایم. البته اگر مقامات سههازمان های بهداشههتی
در سراسر جهان ااقدامات به مواقع انجام نداده بودند (یا اگر بخت و ااقبال ما کمی بدتر بههود)، احتمههال لم هههو کههای

5اولین اقربانی این ویروس بود که جان افراد بسیاری را در سراسر جهان می گرفت. با آنکه  ویروس  ۱H Nدیگر خبر 
اول رسانه های آمریکایی نیست اما هنوز از این کره خاکی رخت بر نبسته است. هم اکنون سئوال ایههن اسههت  که  آیهها
ش خواههد کهرد. نده تر جه اا کمی از انسان ها ادامه می دهد یا یا به یهک نسهخه کش این ویروس  به کشتن عده نسبت

ویروس هایی از این دست همواره در حال ابتکار و تلش برای فاسد کردن سیستم ایمنی بدن انسان هستند.

با توجه به خطر بالقوه ویروس آنفلوانزای مرغی، هالتین و تابن برگر می خواستند بدانند کههه منبههع بیمههاری همه گیههر
– سریع تر از هر بیماری دیگههر  یهها هههر مصههیبت دیگههر- در۱۹۱8 چه بوده است؟ بیماری همه گیر سال ۱۹۱8سال 

62 Lam Hoi-ka 
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 بلیی در تاریخ تا این حد اقربانی در بر نداشتههیچتاریخ، جان بیشترین تعداد مبتلیان را گرفت طوری که تا کنون 
است.

آنفلوانزا
 به عنوان «آنفلوانرای اسههپانیایی» شههناخته شههده اسههت چههون روزنامه هههای اسههپانیا تنههها۱۹۱8بیماری همه گیر سال 

رسانه هایی در غرب بودند که به صورت وااقعی تعداد تلفات این بیماری را گزارش کردنههد.( برخههی می گوینههد کههه
چون اسپانیا در آن زمان مشغول جنگ نبود، روزنامه های این کشور اسیر سانسور ناشی از جنگ نبودند). با آنکه نههام

 نامیدند نه اپیدمی. البتههه65این بیماری، اسپانیایی بود اما همه دنیا را در بر گرفت به همین دلیل بود که آن را همه گیر
آنفلوانزای اسپانیایی نخستین آنفلوانزای همه گیر نبود اما با فاصله، کشنده ترین آنفلوانزای تاریخ است. (در سههال های

 هم آنفلوانزای همه گیر در جهان ظهور کرد. ).۱۹68 و ۱۹57
 میلیون نفر را از پا درآورد در حالیکه آنفلوانزای اسپانیایی همین تعههداد اقربههانی24 سال، حدود 24بیماری ایدز طی 

 هفته گرفت. البته بازبینی های جدید در مورد آمار و اراقام تلفات ناشی از این ویروس نشان می دهههد کههه24را طی 
 میلیون نفر بر اثههر ابتل بههه آنفههولنزای اسههپانیایی در سراسههر۱00 یا حتی اقریب 50اراقام تلفات خیلی بیشتر بوده و 

جهان کشته شدند. همچنین برآورد شده که یک چهارم آمریکایی ها و شاید یههک چهههارم مههردم جهههان بههر اثههر ایههن
ویروس بیمار شده باشند.

برخلف بیشتر آنفلوانزاها که جان افراد بسیار جوان، بسیار پیر و یا  بیماران را تهدید می کنههد، آنفلههوانزای اسههپانیایی
 سهال بودنهد. همچنیهن در2۹ تها 25افراد جوان و سالم را هدف اقرار داد. در وااقع بیشتر اقربانیان در محدوده سهنی 

 سال کاهش یافت. خسارات ناشی از ایههن بیمههاری۳7زمان اوج شیوع این بیماری، سن امید به زندگی در آمریکا به 
به حدی در آمریکا و سراسر جهان گسترده بود که من وااقعا تعجب می کنم که چرا در مدرسه یهها مراسههم یههادبود یهها

یههک هفتههه هزار آمریکههایی طههی 20کتاب های داستان در این باره چیزی به ما یاد ندادند. در زمان اوج این بیماری، 
جان خود را از دست دادند و از بیل های مکانیکی برای حفر گورهای دسته جمعی استفاده شد. 

امروزه مقامات بهداشتی نگران تکرار اتفااقی مشابه هستند. بسیاری معتقدند که بازگشت ویروس آنفلههوانزای مرغههی
اجتناب ناپذیر است اما سئوال این است که این حمله مجدد کی خواهد بود و  اثرات آن تا چه حد مرگبههار خواهههد

بود.

حتی اگر ویروس آنفلوانزای مرغی مانند شیوع اخیر ویروسآنفلوانزای خوکی، تاثیر زیادی بر جامعه نداشته باشد امهها
هیچ مقام بهداشتی تضمین نخواهد داد که ما در آینده بتوانیم از همه گیر شدن ویروس آنفلوانزای مرغههی جلههوگیری
کنیم. رئیس سازمان بهداشت جهانی خیلی ساده گفته است: ما می دانیم که یک بیماری همه گیر، دیر یا زود در جهان

نمایان خواهد شد ... و در حال نزدیک شدن به ما است.

65 pandemic
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آکادمی ملی انستیتوی علوم و دارو اخیرا گفته که یک بیماری همه گیر نه تنها اجتناب ناپذیر است بلکه خیلی زودتههر
 سال یکبار، یک بیمههاری همه گیههر27.5از این باید نمایان می شد. بررسی تاریخ نشان می دهد که به طور متوسط هر 

 سال از شیوع آخرین بیماری همه  گیر سپری شده است. دانشمندان40در جهان شیوع یافته است و هم اکنون بیش از 
نمی توانند با اطمینان در مورد بروز بیماری های همه گیر در آینده صحبت کنند اما می داننههد کههه ایههن تهدیههد، بسههیار

جدی است.
مقامات سازمان بهداشت جهانی بیشترین داده های علمی در مورد آنفلوانزای همه گیر احتمالی را در دست دارند. بههه
همین دلیل خیلی نگران کننده است واقتی می بینیم که این سازمان رسمی شسته رفته که رویه اش همیشه ایههن بههوده
که به مردم بگوید نگران نباشید شهر در امن و امان است درباره آنفولنزای همهه گیههر جههانی ایههن نکههات را بههرای

اطلع همگان منتشر کرده است:

جهان می تواند در آستانه ابتل به یک بیماری همه گیر جهانی باشد

تمام کشورها تحت تاثیر این بیماری اقرار خواهند گرفت

بیماری در سطح گسترده ر خ خواهد داد

عرضه دارو ناکافی خواهد بود

تعداد مرگ  و میر بسیار بال خواهد بود

اختللت ااقتصادی و اجتماعی  بزرگی ر خ خواهد داد

سازمان بهداشت جهانی که معمول محافظه کار است پیش بینی محافظه کارانه ای در مههورد تعههداد تلفههات در صههورت
جهش آنفلوانزای پرندگان به انسان و انتقال ویروس در هوا ( مانند ویروس آنفلوانزای مرغی و خوکی)داشته اسهت؛

 که۱۹57 میلیون نفر. این تخمین سازمان بهداشت جهانی با در نظر گرفتن تلفات بیماری همه گیر سال 7.4 تا 2بین 
 ملک اقههرار گیههرد آنگههاه۱۹۱8چندان شدید نبود صورت گرفته است. اگر اقرار باشد که مثل بیماری همه گیر سههال 

تخمین تعداد تلفات انسانی به میزان اقابل توجهی افزایش خواهد یافت. با آنکههه سههازمان محههترم بهداشههت جهههانی
ال ممکههن تخمین های پرشمار را هیچگاه اعلم نمی کند اما نمی تواند انکار کند که تخمین هههای پرشههمارتر هههم کههام

هستند.

 را از میان اجساد یخ زده اقربانیان بیرون کشید و نههامش را۱۹۱8هولتین در نهایت جسد یکی از اقربانیان بیماری سال 
لوسی گذاشت. او ریه های لوسی را شکافت و آن را برای تابن برگر فرستاد که او نیز با آزمایش نمونه ها، بههه نتایههج

 یههک آنفلههوانزا۱۹۱8 منتشر شد نشان داد که منشا بیماری همه گیههر سههال 2005عجیبی رسید. این نتایج که در سال 
بوده؛ آنفلوانزای پرندگان. با این کشف، یک پرسش اساسی علمی پاسخ داده شد.

 احتمال در بدن خوک ها (که هم در معههرض ویههروس۱۹۱8همچنین سایر شواهد حاکی از آن بود که ویروس سال 
های انسانی هستند و هم ویروس های ماکیان)  یا حتی در بدن انسان ها  جهش یههافته و سههپس نسههخه مرگبههار آن
نمایان شده است. البته با اطمینان نمی توان در مورد این ادعا نظر داد اما مسلم است که ویروس های جدید کههه بیههن
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حیوانات دامداری های صنعتی و انسان در حال تبادل هستند، تهدیههد بزرگههی بههرای مههردم جهههان در آینههده نزدیههک
 ههها (یهها66خواهند بود. این نگرانی تنها محدود به آنفلوانزای پرنندگان یا خوکی نیست بلکه درباره کههل «زونوتیههک»

 است به ویژه ویروس هایی است که بین انسان، مرغ، بواقلمههون و خههوک در حههال)ویروس های مشترک دام و انسان
تبادل هستند.

همچنین ما مطمئن هستم که واقتی در مورد آنفلوانزای همه گیر -که بههدترین نههوع بیمههاری در جهههان بههوده اسههت-
صحبت می کنیم، که مرگبار ترین بیماری شناخته شده ی تاریخ بههوده، عمل در مههورد سههلمت حیوانههات دامههداری

صنعتی به ویژه پرندگان صحبت می کنیم.

همه آنفلوانزاها

، یک ویروس شهناس معهروف اسهت کهه67یک شخصیت کلیدی دیگر در ماجرای تحقیقات آنفلوانزا، رابرت وبستر
ثابت کرد منشا ء بیماری آنفلوانزای مرغی، مرغ ها بوده اند. او نظریه اش را «نظریه مرغدانی»  نام نهاد. بر اسههاس ایههن
نظریه «ویروس  بیماری های همه گیر انسان، برخی از ژن های خود را از ویروس های آنفلوانزای پرندگان اهلی گرفتههه

اند.»
رگ۱۹68چند سال پس از « آنفلوانزای هنگ کنگی» در سال   (که تبعات آن به صورت نامحسوس سهالنه بهاعث م

 هزار نفر در آمریکا می شود) وبستر، ویروس عامل این بیماری را کشف کرد. همان طور که او پیش بینی می کههرد20
این ویروس نوعی هیبریدی از ویروس آنفلوانزای پرندگان بود که در یک مرغابی در اروپای مرکزی یافت شده بود.

 منحصر به فرد نیست. دانشمندان می گویند که منشا۱۹68امروزه مشخص شده که منشا مرغی بیماری همه گیر سال 
تمام آنفلوانزاها، پرندگان آبی مهاجر مانند مرغابی ها و غازها هستند که بیشههت از صههد میلیههون سههال اسههت کههه در

سراسر کره زمین سفر می کنند. آنفلوانزا در وااقع حاصل رابطه ما با پرندگان است.

در اینجا باید بعضی نکات علمی پایه را خاطرنشان کرد. پرندگانی که حامل اصلی ویروس آنفههولنزا هسههتند ماننههد
مرغابی وحشی، غاز، پرستو و مرغ دریایی، گستره ای از این خانواده ویروس ههها را حمههل می کننههد کههه در علههم بهه

 نامگذاری شده اند. حیوانات اهلی هم گستره ای از ویروس ها را حمل می کنند.۹Nتا  ۱N و  ۱6H تا ۱Hصورت 
اما این ویروس ها  الزاما منجر به بیماری پرندگان اهلی و وحشی نمی شود. آنها سپس ایههن ویروس ههها را بهها خههود
حمل می کنند و در کره زمین  از نقطه ای به نقطه ای دیگر می برند و از طریههق فضههولت خههود ویروس ههها را داخههل
رودخانه ها، دریاچه ها و تالب ها می اندازند و اغلب، به لطف دامهداری صهنعتی، ایهن ویروس ههها بهه  غهذای مهورد

استفاده ما راه می یابند.

ال هر گونه از پستانداران در برابر برخی از ویروس هایی که پرندگان با خههود حمههل می کننههد آسههیب پذیر هسههتند. مث
۱Hانسان ها در برابر ویروس های  ، 2H   ۳وH ۱ آسیب پذیرند، خوک ها در برابرH ۳ وHمقاومت ندارند و اسب ها نیز 

66 zoonotic
67 Robert Webster 
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 است، پروتئینی میخ مانند که بههر سههطح ویروس هههای آنفلههوانزا68 نشانه هماگلوتینینH می شوند.  7H و ۳Hمبتل به 
وجود دارد و گلبول های اقرمز خون را با هم سنجاق می کند. در وااقع هماگلوتینین نقش یک پل را  برای عبور لشکر

۱H ویروس به درون سلول های بدن انسان را ایفا می کند. ، 2H ۳ وHسه هماگلوتینینی هستند که معمول به انسان ها 
حمله  می کنند و به سیستم تنفسی ما می چسبند به همین دلیل است که معمههول آنفلههوانزا در سیسههتم تنفسههی انسههان

نمایان می شود.
مشکل، زمانی شروع می شود که یک ویروس در بدن یک موجود زنده شروع به ادغام و ترکیب با ویرس های دیگههر

۱در بدن موجود زنده دیگر می کند؛ مثل ویروس  ۱H Nکه تلفیقی از ویروس های پرندگان، خوک و انسههان بههود. در 
5مورد ویروس  ۱H Nاین نگرانی وجود دارد که یک ویروس جدید که برای انسان کشنده باشههد در میههان خوک ههها 

ظاهر شود. خوک ها نسبت به انواع ویروس هایی که پرندگان و انسان ها را مورد حمله اقرار می دهند حساس هسههتند.

هنگامی که یک خوک همزمان آلوده به دو ویروس مختلف می شود، احتمال تبادل ژن ها میان ویروس ها وجود دارد.
۱به نظر می رسد که ویروس  ۱H Nکه منشا آنفلوانزای خوکی بود بر اثر همین فرایند بوجود آمههده باشههد. بههه همیههن 

دلیل احتمال دارد که در این فرایند، ویروسی بوجود آید که از نظر کشنده بودن مشابه ویروس آنفلههوانزای پرنههدگان
باشد و از  نظر سهولت گسترش مثل ویروس سرماخوردگی  باشد. 

اما چگونه زمینه برای بوجود آمدن بیماری های جدید مهیا شد؟ تا چه اندازه دامداری صههنعتی مقصههر اسههت؟ بههرای
پاسخ به این پرسش ها باید بدانیم که پرندگانی که ما گوشت آنها را می خوریم از کجا آمده اند و چرا محیط  زنههدگی

آنها  نه تنها برای ایجاد بیماری در خودشان بلکه برای بیمار کردن ما ایده آل است.

مرگ و زندگی یک پرنده
 متر طههول و۱50 سالن تشکیل شده بود که هر یک حدود 20دومین مجتمعی که من همراه با سی بازدید کردیم، از 

تری۳۳ متر عرض داشتند و در هر یک از سالن ها، ۱5  هزار پرنده نگهداری می شد. البته من همراه بها خهود نهوار م
نداشتم که اندازه سالن را کنترل کنم اما می توانم این اراقام را با اطمینان بگهویم چههون سهالن های دامههداری ها تقریبهها

اا برخی از دامداری ها سالن های بزرگ تری  به ابعاد   متر می سازند که۱8 متر در ۱50–استاندارد هستند  هر چند اخیر
 هزار مرغ را دارد. 50ظرفیت نگهداری از 

 هزار مرغ در یک اتاق بسیار دشوار است. لزم نیست با چشم خودتان دیده باشید یا حساب کتاب کنید تا۳۳تصور 
متوجه شوید که مرغ ها چقدر فشرده هستند. در بخش دسههتورالعمل های رفههاه حیوانههات شههورای ملههی ماکیههان بههه
صراحت اشاره شده که به ازای هر مرغ ، باید هشت دهم یک فوت مربع، فضا در سالن وجود داشههته باشههد. همیههن
دستورالعمل نشان می دهد که دغدغه شورا در مورد رفاه حیوانات چقدر با علئق دامداران صنعتی نزدیک  است بههه
همین دلیل است که نمی توانیم به برچسب های که در مورد رفاه حیوانات روی بسته بندی مواد غذایی نصب می شود

چندان اعتماد کرد مگر اینکه این برچسب ها از سوی یک سازمان ثالث و غیر ذینفع تهیه شده باشد.

68 hemagglutinin
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با آنکه بسیاری از مرغ ها از فضای کمتری نسبت به فضای اشاره شده در دستورالعمل برخوردارند اما فرض کنیم که
هر مرغ، هشت دهم فوت مربع فضا داشته باشد. این فضا را برای خودتان مجسم کنید.( البته بعید است که تهها آخههر
عمر مجوز حضور در یک دامداری صنعتی را پیدا کنید اما اگر بخواهید می توانید با مراجعه به اینترنت تصههاویری از
داخل این مرغداری ها را ببینید.) یک کاغذ پرینتر پیدا کنید و یک توپ راگبی (اندازه تقریبی یک مههرغ گوشههتی) را

 هزار از این کاغذ های پرینتر و توپ هههای راگههبی را در کنههار۳۳روی آن کاغذ ایستاده روی دو پا مجسم کنید. حال 
هم تصور کنید. (مرغ های گوشتی هیچ واقت در اقفس یا در طبقههات نگهههداری نمههی شههوند) آنگههاه دور کاغههذ ها و
توپ ها را دیواری بدون پنجره بکشید و تاسیسات گرماشی و تهویه هوا و همچنین تجهیزات اتوماتیک تغذیه را هم

به آن اضافه کنید. اگر سقف این مکان را بپوشانید آنگاه می شود یک سالن مرغداری صنعتی.

حال به سراغ عملیات دامداری صنعتی می رویم.

ابتدا مرغی را بیابید که با کمترین غذای ممکههن، سههریع ترین رشههد را داشههته باشههد. ماهیچه ههها و بافت هههای چربههی
مرغ های گوشتی مهندسی ژنتیک شده، بسیار سریع تر از استخوان هایشان رشههد می کنههد کههه همیههن موضههوع بههاعث

 درصد مرغ ها بر اثر سندروم مرگ آنی از بین4 تا ۱بیماری و همچنین نقص ظاهری آنها می شود. در طی رشد، بین 
می روند در حالی که چنین تلفاتی در مزرعه های سنتی تقریبا صفر است. همچنین یکی دیگر از دلیل مرگ مرغ ههها،

 درصد از مرغ ههها در5انباشتگی آب در بدن آنهاست که ناشی از شرایط زندگی در مرغداری است (و منجر به مرگ 
 تایشان دچار نقص در راه رفتن هستند و عقل سلیم می گوید۳ مرغ در  مرغداری ها 4سراسر جهان می شود). از هر 

 مرغ اصل اقادر به راه رفتن نیست کههه اقطعهها4که آنها به دلیل این نقص درد می کشند. از سوی دیگر یک مرغ از هر 
این حیوان درد می کشد.

 ساعت در روز روشن گذاشت. ایههن کههار24در هفته اول زندگی جوجه های گوشتی،  باید چراغ های مرغداری را  
 سههاعت4باعث می شود که جوجه ها، تشویق به خوردن بیشتر شوند. بعدا، کمی چراغ ها را خاموش کنید تا در روز 

تاریکی برای خواب داشته باشند. این  مقدار خواب از مرگ آنها جلوگیری می کند. البته اگر مرغ ها برای مدت زمان
–طولنی اینگونه زندگی کنند  در اثر این نور پردازی مصنوعی و کمبود جا و بههدن هههای غههول آسایشههان - دچههار

جنون خواهند شد. پس مرغ های گوشتی معمول در روز چهل و دوم (و اخیرا روز سی و نهم) کشته می شوند زمانی
که هنوز سلسله مراتب اجتماعی شان را شکل نداده اند که باعث جدال شان شود.

نیازی به گفتن نیست اما مرغ های فشرده و بدشکل، دارو خورده و پر استرس که در یههک مکههان آکنههده از فضههله و
کثافت نگهداری می شوند خیلی سالم نیستند. علوه بهر بههدریختی انههدام ، مشهکلت دیگههری همچههون آسهیب های
چشمی، کوری، عفونت استخوان، انحنای ستون فقرات، فلج، خههونریزی داخلههی، کم خههونی، تانههدون ها و  بال هههای
شکسته و پاها و گردن های پیچ خورده، بیماری های تنفسی و ضعیف بودن سیستم دفاعی در بین مرغ های مرغداری

 درصههد) مرغ ههها۹5ها رواج تام دارد. مطالعات علمی و همچنین اسناد دولتی نشان می دهد که تقریبا همه (بیههش از 
 درصههد مرغ هههایی کهه بهه فروشههگاه ها75 تهها ۳۹ (شاخص عفونت مدفوع) هسهتند و بیهن 6۹دچار باکتری ئی کولی

 می گیرند (که البته در گذشته70 درصد مرغ ها هم بیماری سالمونل8می رسند کماکان به این باکتری آلوده اند. حدود 

69 E. coli

70 salmonella 
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 درصد مرغ ها هم آلوده به باکتری۹0 تا 70 مرغ در مرغداری های صنعتی یکی مبتل به این بیماری می شد). 4از هر 
 هستند که بالقوه کشنده است.در بیشتر مرغداری ها از وان کلر بههرای از بیههن بههردن باکتری ههها،7۱کشنده کمپی لوباکتر

لجن و بوی بد مرغ ها استفاده می شود.

البته مصرف کننده شاید متوجه شود که مرغی که خریده مزه دلپذیری ندارد -که البته عجیب نیست. گوشت مرغههی
که مملو از دارو، بیماری و مدفوع بوده چطور می تواند خوش طعم باشد؟ مرغداری ها برای اینکه این طعم بد را از 
بین ببرند و طعم مورد انتظار از مرغ را ایجاد کنند «سوپ» و محلول های نمکی به مرغ ها تزریق می کنند. ( نتایج یک

 منتشر شده نشان می دهد که مرغ ههها و بواقلمون هههایی کههه خیلههی هایشههانگزارش مصرف کنندهمطالعه که اخیر در 
 درصد وزنشههان را آب و یهها اسههانس های تزریههق شههده تشههکیل۳0 تا ۱0 هم به آن ها زده شده بود طبیعیبرچسب 

می داد.)

حال که دامپروری تمام شد نوبت فرآوری است.

ابتدا شما باید کارگرانی را استخدام کنید که مرغ ها را داخل جعبه برای ارسال به کشتارگاه اقرار بدهند. البته شما باید
 در صههد۱00مداوم در حال استخدام کارگر جدید باشید چون با توجه به اینکه مقدار سههود دامههداری های صههنعتی 

 درصد است) باید مههدام در حههال افزایههش نیههروی۱50است ( البته من در تحقیقات خود متوجه شدم که سود آنها 
انسانی باشند. البته دامداری ها بیشتر به دنبال استخدام کارگران خارجی غیر اقانونی هستند چون آنها اقادر به صهبحت
کردن به زبان انگلیسی نیستند. بهها در نظههر گرفتههن اسههتانداردهای جههامعه بین الملههی حقههوق بشههر، شههرایط کههار در
کشتارگاه های آمریکایی به گونه ای است که حقوق انسانی آنها نقههض می شههود و اینههها بهها چنیههن شههرایطی گوشههت

 مههرغ را5ارزان اقیمت برای سیر کردن شکم مردم دنیا تولید می کنند. کارگرانی که در این دامداری ها با یههک دسههت، 
بلند می کنند و آنها را داخل جعبه های انتقال به کامیون می چپانند، حدااقل حقوق را دریافت می کنند.

اگر خط تولید شما با سرعت مناسب حرکت کند- طبق مصههاحبه هایی کههه داشههتم معلههوم شههد کههه از یههک کههارگر
 مرغ را ظرف سه و نیم داقیقه داخل جعبه اقرار دهد- یعنی اینکه بهها مرغ ههها خشههن۱05مرغداری انتظار می رود که  

برخورد می شود و به من گفته شد که کارگران هنگام چپاندن مرغ ها داخل جعبه، شکستن استخوان های این پرندگان
 درصد پرندگانی که زنده که به کشتارگاه ها می رسند حین چپاندن در جعبههه،۳0را احساس می کنند. ( تقریبا حدود 

دچار شکستگی استخوان می شوند که این، نتیجه ی تغییرات ژنتیکی فرانکشتین وار و همچنین برخههورد خشههن بهها
آنهاست.)

هیچ اقانونی برای حفاظت از مرغ ها وجود ندارد اما دستورالعمل های مشخصی بههرای چگههونه برخههورد بهها کههارگران
وجود دارد. و این عملیات خشن باعث دردهای بدنی در کارگران می شههود. بهه همیهن دلیهل بایههد سههعی کنیهد کههه
کارگرانی استخدام کنید که توانایی شکایت از شما را نداشته باشند. یکی از این کههارگران ماریهها اسههت کههه در یههک
شرکت بزرگ فرآوری مرغ در کالیفرنیا کار می کند و من یک بعدازظهر را با او سپری کردم. ماریا که در طههی چهههل
سال کارش، پنج  بار به دلیل جراحات ناشی از کار، مههورد عمههل جراحههی اقههرار گرفتههه دیگههر حههتی نمی توانههد بهها
71 campylobacter. 
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دست هایش  ظرف بشوید. او عصرها به دلیل شدت درد مجبور است که دست هایش را در آب یخ بگذارد و شب ها
هم اغلب بدون خوردن اقرص مسکن خوابش نمی برد. دستمزد او هشت دلر در ساعت  است. او از مههن خواسههت

که از نام وااقعی اش استفاده نکنم تا در معرض خطر تلفی کارفرما اقرار نگیرد.

حال نوبت به بار زدن جعبه های حاوی مرغ های زنده در کامیون است تا روانه کشتارگاه شوند. مهم نیست کههه هههوا
خیلی گرم یا خیلی سرد باشد. همچنین اهمیتی ندارد که کشتارگاه در چندصد کیلومتری مرغداری  باشد چون شههما
دیگر اقرار نیست به مرغ ها آب و غذا بدهید. پس از رسیدن به کشتارگاه، کارگران باید مرغ ها را از پایشان بگیرنههد و
روی تسمه پرتاب کنند. اینجهها نیههز اسههتخوان های بیشههتری شکسههته می شههود. در برخههی موااقههع فریادههها مرغ ههها و
سروصدای برهم خوردن بال هایشان به حدی زیادی است که کارگران حتی صدای کارگر کنار دسههتی خههود را هههم

نمی شنوند. برخی از پرندگان از شدت ترس و درد همینجا مدفوع می کنند.
تسمه کشتارگاه، پرندگان را داخل وان آبی می اندازد که جریان برق از آن می گذرد. این عمل به احتمال بسیار زیههاد
آنها را فلج می کند اما بی هوش نمی شوند. در بسیاری از کشورها شامل کشورهای اروپایی طبق اقانون، مرغ ههها بایههد
اقبل از خونریزی و یا داخل آب جوش انداخته شدن، کشهته  یهها بیهههوش شههوند. در آمریکهها، بهه تشههخیص وزارت
کشاورزی، دستورالعمل کشتن حیوانات با استفاده از شیوه های انساندوستانه، شامل مرغ ها نمی شود، ولتههاژ وان هههای
الکتریکی پایین است.(حدود یک دهم ولتاژی که باعث بیهوش شهدن مرغ ههها می شههود.) بعهد از اینکههه مهرغ از وان
الکتریکی عبور کرد، چشم های مرغ فلج شده هنوز ممکن است تکان بخورد. در برخی موااقع هم مرغ ها می توانند به

زحمت منقار خود را باز کنند انگار که می خواهند فریاد بزنند.

ایستگاه بعدی در خط تولید کشتارگاه، گردن زدن مرغ های فلج شده اما هوشیار است. اگر دستگاه نتوانههد سههرخرگ
پرنده را به درستی پاره کند خونریزی پرنده ادامه خواهد یافت. به گفتههه کههارگران در بیشههتر موااقههع ایههن اتفههاق ر خ
می دهد. به همین دلیل نیاز به حضور اقاتلن پشتیبان در کشتارگاه است. این اقاتلن پشتیبان باید گههردن پرنههده ای را
که به صورت اتوماتیک زده نشده را با دست ببرند. البته ممکن است مرغ ها از زیر دست این اقاتل های پشههتیبان هههم

 میلیههون۱80عبور کنند و گردن زده نشوند. به گزاش شورای ملی مرغ که در وااقع نماینده این صنعت است، حدود 
مرغ در سال به صورت نااقص کشتار می شوند. هنگامی که از ریچاد لوب سخنگوی این شورا سئوال شد که آیا ایههن

آمار او را آزار نمی دهد؟ وی در جواب گفت: «این فرایند ظرف چند داقیقه به پایان می رسد.»

من با تعداد زیادی از کارگران کشتارگاه ها صحبت کردم که آنها در مورد ورود پرندگان زنده بههه داخههل مخههزن آب
 میلیههون پرنههده ر خ می دهههد). چههون مههدفوع4جوش توضیح دادند. (مطابق اسناد دولتی، چنین اتفااقی سالنه بههرای 

چسبیده به پرها و پوست مرغ ها وارد این مخزن می شود باکتری های مختلف جذب پوست مرغ می شههوند. آب داغ
باعث باز شدن منفذ های پوست مرغ  می شود و اقدرت جذب پوست را بیشتر می کند.

بعد از اینکه سر مرغ ها جدا و پاهایشان کنده شد، شکم آنها با دستگاه برش عمودی می خورد تا داخههل شههکم تمیههز
شود. در اینجاست که آلودگی به اوج می رسد چون دستگاه برش معمول روده مرغ را پاره کرده و تمام مههواد آلههوده
موجود در آن وارد لشه مرغ می شود. روزگاری بود که وزارت کشاورزی آمریکا به پرندگانی که آلوده به فضههولت

 سال اقبل صاحبان دامداری صنعتی، وزارت کشاورزی را متقاعد کردند تا۳0بودند اجازه ورود به بازار را نمی داد اما 
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در این زمینه انعطاف به خرج دهد و آنها بتوانند از دستگاه برش اتوماتیک برای تخلیه شههکم مرغ ههها اسههتفاده کننههد.
فضله مرغ ها که زمانی یک آلودگی بیماریزا محسوب می شد اکنون «لکه های زیبایی» محسوب می شههود.بههه همیههن
دلیل اگر مثل از لبی و شورای ملی مرغ آمریکا در مورد وجود فضولت در لشه پرندگان سئوال شههود احتمههال بهها
لبخند اینگونه جواب خواهند داد: مردم ظرف چند داقیقه گوشت های آلوده به فضولت مرغ ها را خواهنههد بعلیههد و

همه چیز تمام خواهد شد.

در مرحله بعدی، مرغ ها باید توسط نماینده وزارت کشاورزی آمریکا مورد بازرسی اقرار بگیرنههد و تاییههد شههوند تهها
سلمت مصرف کننده تضمین شود. بازرس وزارت کشاورزی در حدود دو ثانیه واقت دارد که سلمت یک پرنده را

 هزار پرنده کشتار شهده را بازرسهی کنهد. اسهکات بهرون اشهتاین کهه یهک25بررسی کند. یک بازرس باید روزانه 
 نوشت. موضوع مقالت او درباره بازرسههی در مرغههداری هامجله اقانو ن آتلنتاروزنامه نگار است سلسه مطالبی برای 

 بههازرس وزارت کشههاورزی۱00بود. به افرادی که مرغ می خورند توصیه می شود حتما مقالت او را بخوانند. او بهها 
 کشتارگاه مختلف کار می کردند مصاحبه کرد. او در بخشی از گزارش های خود می نویسد: هر هفته۳7آمریکا که در 

میلیون ها مرغی که آلوده به ادرار و مدفوع، باکتری های خطرناک، تومورهای سرطانی و عفونت ههای اقلهبی و ریههوی
هستند به مصرف کننده عرضه می شوند.

در مرحله بعد، مرغ ها داخل یک مخزن بزرگ آب سرد انداخته می شوند. به گفته یک مقام دولتی، نام ایههن مخههازن،
سوپ فضولت است چون مملو از باکتری و کثافت پرندگان کشته شده است. با توجه به اینکههه مرغ هههای سههالم و

بیمار کنار هم در این مخزن نگهداری می شوند احتمال انتقال بیماری اقطعی است.

با آنکه بیشتر کشورهای اروپایی و همچنین کانادا از سیستم سرمایش هوایی برای سرد کردن پرندگان در کشههتارگاه
 درصد کشتارگاه های آمریکا استفاده می شههود. یههافتن دلیههل ایههن۹۹استفاده می کنند اما مخزن آب سرد هنوز هم در 

پافشاری چندان دشوار نیست. چیلر باعث کاهش وزن پرنده می شود اما غوطه ور بههودن لشههه پرنههده در آب بههاعث
سنگین شدن وزن آن می شود. یک تحقیق نشان می دهد که بسته بندی کردن لشه پرنده در پلستیک حین سرد کردن
آن با استفاده از چیلر از انتقال بیماری بین پرندگان جلوگیری می کند. اما جایگزین کردن مخزن آب سههرد بهها چیلههر

باعث ضرر میلیون ها دلری برای کشتارگاه ها و دامداران خواهد شد.

 درصههد آب8در گذشته ای نه چندان دور، وزارت کشاورزی آمریکا به عرضه کنندگان مرغ اجازه می داد تا حداکثر 
و سایر مایعات وارد لشه پرندگان کرده و آن را در اقالب اقیمت گوشت عرضه شده از مصرف کننده دریافت کننههد.

 از این موضوع مطلع شدند فریاد اعتراض سر داده و به دادگاه شکایت کردند.۱۹۹0هنگامی که مردم در اواسط دهه 
 درصد را به عنوان8از نظر مصرف کنندگان، این نه فقط مشمئز کننده بلکه یک نوع تجاوز  بود. دادگاه سپس اقانون 

«دلبخواه و بی پایه» ارزیابی کرد و آن را لغو کرد. طرفه اینکه  وزارت کشههاورزی آمریکهها تفسههیر دیگههری از حکههم
دادگاه داشت و به کشتارگاه ها اجازه داد تا خودشان در مورد درصد آب کثیف و کلردار موجود در گوشت پرندگان
تحقیق کنند.( معمول هنگامی که حکمی علیه صنعت دامداری صادر می شود چنیههن اتفااقههاتی ر خ می دهههد). پههس از

 درصد افزایش یابد. در وااقع به محض اینکههه۱۱ درصد به 8مشورت با صنعت دامداری سرانجام اقرار شد که اقانون 
 درصد را فراموش کردند و سرشان جای دیگری گرم شد، صنعت دامپروری اقانونی را که برای حفههظ8مردم اقانون 

حقوق مصرف کننده وضع شده بود را به نفع خود تغییر داد.
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 درصد، سالنه میلیون ها دلر اضههافی بهه جیههب۱۱مصرف کنندگان گوشت پرندگان در آمریکا، در پی اجرای اقانون 
مرغداری ها می ریزند. وزارت کشاورزی آمریکا البته از این موضوع مطلع است و از ااقدام مرغداری ها حمههایت مههی
کند. بالخره هدف صنعت فرآوری هم،  آن طور که مدافعان صنعت دامداری دوست دارند بگوید، «سیر کردن شههکم

–مردم جهان»  است  البته با اطمینان از اینکه مردم آب کافی هم دریافت می کنند.

آنچه که اینجا برای شما شرح دادم، استثنا نیست. این شرایط محصول کارگران مازوخیست، ماشههین های خههراب یهها
 درصد مرغ هایی که به دست مردم آمریکا می رسههد در چنیههن شههرایط تولیههد مههی۹۹«موارد استثنایی» نیست  بلکه  

شوند.

البته ممکن است سیستم برخی از مرغداری های و کشتارگاه ها با یکدیگر تفاوت هایی داشههته باشههند، مثل در تعههداد
مرغ های زنده ای که داخل آب جوش انداخته می شوند و یا میزان فضولت موجود در مخههزن آب سههرد. البتههه ایههن
تفاوت ها مهم هستند. اما در نهایت،  مرغ های صنعتی چه در دامداری های خوب نگهداری بشههوند و یههادر دامههداری
اا مثل هم هستند. همه آن ها محصول تغییرات ژنههتیکی فرانکشههتین وار های  بد، در اقفس باشند یا بیرون اقفس، اساس
هستند. از خنکای باد و گرمای طبیعی خورشید محروم هستند. هیچ یک از آنها نمی تواند اعمال غریزی خههود ماننههد
ساختن لنه و نوک زدن زمین و کنکاش محیط اطراف شان را انجام دهند یا گروه  اجتمههاعی تشههکیل بدهنههد. آنههها
همواره با بیماری مواجه هستند و زجر کشیدن به یک اقانون در زندگی شان تبدیل شده است. پرندگان هر کدام فقط
یک واحد هستند که فقط وزن شان مهم است و لجرم همگی به روشی بی رحمانه کشته می شههوند. ایههن شههباهت ها

بیش از تفاوت های آنان اهمیت دارد.

با توجه به اینکه صنعت ماکیان بسیار گسترده است، اگر سیستم حاکم بر آن غلط باشد حتمهها همههه مههردم جهههان را
 میلیههارد مههرغ در۹ میلیارد مرغ به این روش در اتحادیه اروپا، بیههش از 6تحت تاثیر اقرار خواهد داد. امروزه سالنه 

 میلیون مرغ در چین پرورش می یابند و به بازار عرضه می شوند. جمعیت بیش از یک میلیارد نفری هنههد7آمریکا و 
 میلیارد پرنده صنعتی می خورد و روند تولید گوشت پرندگان2با اینکه کمتر گوشت مرغ مصرف می کند اما سالنه 

در این کشور مانند چین در حال افزایش است. حتی میزان تولید ماکیان در این دو کشور در حدود دو برابههر میههزان
 میلیارد ماکیان صنعتی در جهان وجود دارد. اگر هند50رشد این صنعت در آمریکا است. در حال حاضر در حدودد 

 میلیارد پرنده، دو برابر خواهد شد.50و چین هم به اندازه آمریکا گوشت ماکیان مصرف کنند آنگاه این 

 میلیارد پرنده به این ترتیب به دنیا می آیند،  زندگی می کنند و کشته می شوند تهها خههوراک مهها50 میلیارد. سالنه 50
اا جدید اغراق کرد. پیههش از اینکههه سههلیا اسههتیل در سههال شوند. دشوار بتوان در باره ابعاد انقلبی این پدیده ی نسبت

 آزمایش خود را انجام بدهد تعداد ماکیان صنعتی در جهان صفر بود. اما هم اکنون ما نه تنها به روشی متفههاوت۱۹2۳
 برابر بیشههتر از۱50مرغ ها را پرورش می دهیم بلکه بسیار بیشتر از گذشته مرغ می خوریم. به عنوان مثال آمریکایی ها 

هشتاد سال پیش مرغ می خورند.
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 میلیارد اهمیت دارد اینکه این عدد با داقههت بسههیار زیههادی بدسههت آمههده اسههت و50نکته دیگری که در مورد عدد 
تخمین نیست. در آمریکا افرادی که آمار را جمع آوری می کنند این کار را به صورت ماهیانه و ایالت به ایالت انجههام
می دهند و وزن متوسط مرغ های آمار هم مشخص است. این اعداد اراقههام سههپس مههورد  بررسههی و پههردازش اقههرار
می گیرند و برای  پیش بینی روند ها  استفاده می شوند و مانند مقدسات یههک فراقههه مههورد احههترام صههنعت دامههداری

هستند . این اراقام صرفا وااقعیات محض نیستند بلکه برای صنعت مرغداری، غریو پیروزی هستند.

تاثیر

 هم مانند ویروس آن به صورت جهشی ایجاد شد. این واژه برای نخستین بار در زبهان ایتالیههایی مهوردآنفلوانزاواژه 
– ستارگان بر زندگی آدمیان باز می گشت  تصور می شد کههه وضههع72استفاده اقرار گرفت و ریشه آن به انگاره  ی تاثیر

ستارگان می تواند شرایط زندگی انسان ها را تحت تأثیر اقرار دهد. در اقرن شانزدهم، معنای این کلمه دچار تحول شد
و در نهایت در مورد سرماخوردگی های همه گیری مورد استفاده اقرار گرفت که به صورت همزمان چندین جامعه را

تحت تاثیر اقرار می دادند (و انگار ناشی از اراده ی بدخواه شروری بودند).

دست کم از  جهت ریشه شناسی، هنگامی که ما درباره واژه آنفلوانزا صههحبت می کنیهم در مههورد تههاثیراتی صهحبت
می کنیم که همزمان همه نقاط جهان را  تحت تأثیر اقرار می دهد.  ویروس آنلفوانزای پرندگان یا آنفلههوانزای خههوکی

،  آنفوانزای وااقعی نیستد- البته تاثیر آنههها را نادیههده نمی گیریههم- بلکهه علئههم۱۹۱8یا ویروس آنلفوانزای اسپانیایی 
بیماری هستند.

50امروزه عده کمی  باور دارند که که بیماری های همه گیر بر اثر نیروهای غیبی بوجود می آیند. اما  آیا ما باید تأثیر 
 میلیههون500میلیارد پرنده بیمار و دارو زده را که منشا اصلی ویروس های آنلفوانزا هسههتند را هههم لحههاظ کنیههم؟ یهها 

خوکی که در دامداری های صنعتی، سیستم دفاعی بدنشان تضعیف شده است؟

، گروهی از متخصصان بیماری های مشترک دام و انسان از سراسر جهان گرد هم آمدنههد تهها در مههورد2004در سال 
رابطه احتمالی بین حیوانات صنعتی بیمار و شیوع گسترده بیما ری های همه گیر بحث و تبادل نظر کنند. اقبل از اینکه
به نتایج بدست آمده توسط این دانشمندان اشاره کنیم بد نیست که کمی در مورد عوامل بیماری زای جدیههد بههدانیم
که به دو دسته عوامل مؤثر بر سلمت عمومی تقسیم بندی می شوند. عوامل اول عمومیت بیشتری دارند و ناشههی از

 عوامل بیماری زا هستند مانند انواع کامپی لوباکتر، سالمونل و ای کههولی. دومیههن انواعارتباط میان دامداری صنعتی و
عامل کمی خاص تر است؛ انسان ها شرایط مساعدی برای خلق عوامل بیماری  زای فوق خطرناک یهها ویههروس هههای

 شههوند. ایههن دو۱۹۱8هیبریدی ایجاد کرده اند. ویروس هایی که می توانند باعث فجایعی مانند آنفلوانزای اسههپانیایی 
دسته عوامل کامل به هم ربط دارند.
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منشا ء تک تک  بیماریی های ناشی از غذا را نمی توان ردیابی کرد اما به خوبی می دانیم  که «وسههیله نقلیههه»ی تقریبهها
همه این بیماری ها، تولیدات حیوانی هستند. به گزارش مرکز کنترل بیماری های آمریکهها، صههنعت ماکیههان بزرگههترین

Consumer منشا این نوع بیماری هاست. بر اساس گزارشی که در نشریه  Reports  ،درصد8۳به چاپ رسیده 
گوشت مرغ تولیدی (حتی گوشت هایی که ادعا می شود ارگانیک و فااقد آنتی بیوتیک هستند)،  مواقع خرید آلههوده بههه

کامپی لوباکتر یا سالمونل هستند.

من وااقعا نمی دانم که چرا مردم نسبت به آلودگی مواد غذایی آگاهی بیشتری ندارند. شاید تکرار  مکرر یک موضوع
مانند آلودگی گوشت (و خصوصا گوشت مرغ) توسط عوامل بیماری زا، آن را از اولویت توجه خارج می کند. 

اما اگر بدانید دنبال چه می گردید، به ابعاد وحشتناک عوامل بیما ری زا پی خواهید برد. دفعه بعدی که دوسههت شههما
آنفولنزا گرفت- که گاهی با دردهای گوارشی اشتباه گرفته می شود- چند سئوال بپرسید. آیا بیماری دوست شههما از
آن آنفلوانزاهای بیست و چهار ساعته بود که سریع آمد و سریع رفت؟ البته تشخیص این موضوع خیلههی هههم سههاده

 میلیههون آمریکههایی بههوده کههه سههالنه بههه خههاطر76نیست اما اگر پاسخ به این پرسش مثبت باشد آنگاه وی یکی از 
مصرف گوشت عوامل بیماری زا را وارد بدن خود می کنند و بیمار می شوند.

علوه بر این ما می دانیم که توسعه دامداری صنعتی باعث رشد عوامل بیماری زای مقاوم علیه آنتی بیوتیک ها شههده
است چون در این صنعت به میزان بسیار زیاد از  آنتی بیوتیک ها استفاده می شود. برای اینکه مصرف آنتی بیوتیک ها
و سایر ضد میکروب ها به صورت خودسرانه در جامعه رواج پیدا نکند همواره توصیه می شود تا تنها با نسخه پزشک
این داروها را تهیه کنید. اگر استفاده از آنتی بیوتیک ها رواج یابد آنگاه میکروب ها خود را با آنتی بیوتیک ها وفههق داده
و دیگر بر اثر آنها از بین نمی روند به همین دلیل مردم باید زحمت رفتههن نههزد پزشههک را بههرای تشههخیص نیههاز بههه
اا لزم مصرف شود و میکروب ها راهکار مقابله بهها آن دریافت آنتی بیوتیک تقبل کنند تا این دارو فقط در موارد وااقع

را نیاموزند.

در یک دامداری صنعتی معمولی، همراه با هر وعده غذایی به حیوانات دارو داده می شود. در یک مرغداری صههنعتی
هم همانگونه که اقبل توضیح داده بودم، چاره ای جز این نیست. البته از ابتدای بوجود آمدن مرغداری صنعتی، چنین
عملی رایج بود و مرغداران به جای اینکه ماکیان با بهرور ی پایین تر را بپذیرند، به داروها پناه بردند و سیستم ایمنههی

بدن حیوانات خود را بسیار تضعیف کردند.

در چنین شرایطی حیوانات دامپروری حتی اقبل از اینکه بیمار شوند به طور مداوم آنتی بیوتیک مصههرف می کننههد. در
 میلیون کیلو آنتی بیوتیک برای انسان ها تجههویز می شههود. در حههالی کههه مصههرف آنههتی۱.5آمریکا هر سال در حدود 

 میلیون کیلو است. البته این، ادعای افراد شاغل در ایههن صههنعت اسههت و8بیوتیک برای حیوانات سالنه در حدود  
 نشههان داده کههه راقههم منتشههرUCS(7۳مقدار وااقعی احتمال بسیار بیش از این راقم است. اتحادیه دانشمندان دلواپس (

 درصد کمتر از راقم وااقعی است. ایههن اتحههادیه محاسههبه کههرد کههه40شده از سوی شاغلن در این صنعت دست کم 
 میلیون کیلو آنتی بیوتیک به خوک ها و مرغ ها و سایر حیوانات دامداری صنعتی افزوده می شود کههه علههت۱۱سالنه 
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 نبوده است. همچنین این اتحادیه خاطر نشان می کند که مطابقبیماری درمانخورانده شدن این داروها به حیوانات، 
 میلیون کیلوگرم از این آنتی بیوتیک غیر اقانونی به شمار می آید.6اقوانین اتحادیه اروپا 

نتایج مقاوم شدن عوامل بیماری زا در برابر ضدمیکروب ها بسیار روشن است. تحقیقات متعدد نشان داده که مقاومت
در برابر ضدمیکروب ها همواره پس از استفاده داروهای جدید در دامداری های صنعتی به سرعت افزایش می یابد. به

 در مرغ ههها را بهها وجههود اعههتراض74، اداره دارو و غذای آمریکا استفاده از فلوروکینولونس۱۹۹5عنوان مثل در سال 
مرکز کنترل بیماری ها، مجاز اعلم کرد، که در نتیجه این تصمیم، مقاومت باکتری ها در برابر این نوع آنتی بیوتیههک از

مجله طههب نیههو انگلنههد افزایش یافت. نتایج یک تحقیق گسترده در 2002 درصد در سال ۱8 به ۱۹۹5صفر در سال 
، میزان مقاومت در برابر ضدمیکروب ها هشت برابر شده که علت اصلی آن،۱۹۹7 تا ۱۹۹2نشان می دهد که از سال 

استفاده از ضدمیکروب ها در مرغداری های صنعتی بوده است.

، دانشمندان در مورد استفاده از آنتی بیوتیک های در خههوراک حیوانههات دامههداری صههنعتی بههرای۱۹60از اواخر دهه 
مصارف غیر بیماری، هشدار داده بودند. امروز موسسههات بزرگههی چههون سههازمان بهداشههت جهههانی، مرکههز کنههترل
بیمار ی های آمریکا، اتحادیه پزشکی آمریکا و انستیتو داروی آمریکا همگی خواهان ممنوعیت استفاده غیردارویههی از
آنتی بیوتیک ها در دامداری های صنعتی شد ه اند چون این رویه باعث افزایش مقاوت باکتری هههای شههده اسههت. البتههه
صنعت دامههپروری در آمریکهها در برابههر چنیههن توصههیه هایی تسههلیم نشههده و در سههایر کشههورهای نیههز، اسههتفاده از

آنتی بیوتیک ها تنها به صورت محدود، ممنوع شده است.

اما چرا استفاده از آنتی بیوتیک ها در خوراک حیوانات به صورت کامل ممنههوع نشههده اسههت؟ پاسههخ روشههن اسههت.
اقدرت صنعت دامپروری (و متحدانش در صنعت تولید دارو) بسیار بیشتر از متخصصان سلمت عمومی است. البتههه
این ما هستیم که چنین اقدرت شگرفی به صنعت دامداری صنعتی داده ایم چرا که هر روز تولیدات حیههوانی آنههها (و

آبهای آلوده ای را که به جای گوشت می فروشند) خریداری می کنیم.

 میلیون آمریکایی در سههال بههر اثههر آلههودگی مههواد غههذایی و افزایههش مقههاومت76همان عواملی که منجر به بیماری 
باکتری های در برابر ضدمیکروب ها می شود، عامل اصلی احتمال ظهور بیماری های همه گیر در جهان است. در سههال

، مقامات سازمان غذا و کشاورزی سازمان ملل متحد، سازمانی بهداشت جهانی و سازمان بین المللههی سههلمت2004
حیوانات در یک کنفرانس، اطلعات خود در مورد احتمال واقوع بیماری های مشترک بین دام و انسان را جمع بنههدی

5کردند. در زمان برگزاری این کنفرانس، ویروس  ۱H Nو سارس در صدر بیماری های مشترک بین دام و انسان اقرار 
۱داشتند. امروزه صدر جدول عوامل بیماری زا در ختیار  ۱H N.است 

این دانشمندان،  میان «عوامل خطرساز عمده» و «عوامل خطرساز تشدید کننده»  کههه تنههها بههه تشههدید نههر خ انتشههار
بیماری کمک می کنند تمایز گذاشتند.  از برجسته ترین عوامل خطرساز عمده، «تغییرات سیسهتم تولیهد محصهولت
دامپروری و یا الگوی مصرف» است. در فهرست چهار عامل عمده خطرساز، افزایش تقاضا برای پروتئیههن حیههوانی

74 fluoroquinolones 
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در صدر اقرار دارد. به عبارتی دیگر تقاضهها بههرای گوشههت،  تخم مههرغ و لبنیههات یههک عامههل عمههده بههرای گسههترش
بیماری های مشترک میان دام و انسان است.

افزایش تقاضا برای پروتئین حیوانی، در نهایت منجر به تغییر در شیوه دامپروری شده است. در این میههان، تغییههرات
بوجود آمده در مرغداری ها بسیار محسوس بوده است.

همچنین نتایج مشابهی توسههط کارشناسههان شههورای علههوم دامههپروری و فنههاوری بهها همکههاری کارشناسههان وزارت
کشاورزی آمریکا، سازمان بهداشت جهانی و همچنین سازمان بین المللی سلمت حیوانات بدسههت آمههده اسههت. بههر

 این شورا،  یکی از پیامدهای عمده دامداری صنعتی، تشدید ظهور عوامل بیمههاری زا از نههوع2005طبق گزارش سال 
–بدخیم بوده است. نگهداری پرندگان  که ژن آنها مهندسی شده- در سالن های بسیار شلوغ، مملو از فضهولت،  پهر

از استرس و هچنین زیر نور مصنوعی باعث رشد و تکثیر عوامل بیماری زا می شود. 
 افزایش بهره وری، به اقیمت به خطر افتادن سلمت انسان تمام شده است. انتخههاب مهها سههاده اسههت: مههرغ ارزان یهها

سلمتی.
امروز بیش از هر زمان دیگری احتمال بروز یک بیماری  همه گیههر مرتبهط بها دامههداری صهنعتی وجههود دارد. منشها ء

۱ویروس  ۱H Nآنفولنزای خوکی اخیر،  یک خوکداری در کارولینای شمالی بود. یعنی ایههالتی کههه بیشههترین تمرکههز 
خوکداری ها در آمریکا را دارد. در این خوکداری ها بود که دانشمندان برای نخستین بار ویروس هایی را دیدند کههه
از تلفیق ژنتیکی ویر وس های پرندگان، خوک و انسان بوجود آمده بود. دانشمندان دانشگاه های کلمبیهها و پریسههنتون

 ژن ترسناک ترین ویروس  کنونی را در دامداری صنعتی یافته اند.8 ژن از 6رد پای 

حتی اگر ما اطلعات علمی هم نداشته باشیم احتمال این وااقعیت تلخ را درک می کنیم که یک جایی کار بههدطوری
می لنگد. بقای ما امروزه با فلکت عجین شده است. ما می دانیم که اگر یک نفر فیلمی در مورد نحوه تهیههه گوشههت
مصرفی مان به ما نشان دهد، آن فیلم بسیار ترسناک خواهد بود. شاید ما بیش از آنچه به زبان می آوریم، می دانیههم  و
تلش می کنیم که این آگاهی را در اقسمت های تاریک حافظه خود دفن کنیم. هنگامی که گوشت صنعتی می خههوریم
در حقیقت داریم شکم مان را گوشت شکنجه شده پر می کنیم. و این گوشت شکنجه شده هر چه بیشههتر جزئههی از

وجود مان می شود.

تاثیر بیشتر

خوردن گوشت صنعتی نه تنها باعث افزایش بیماری های مرتبط با آلودگی مواد غذایی و بیماری های مشههترک میههان
دام و انسان خواهد شد بلکه تاثیر گسترده ای بر سلمت عمومی جامعه خواهد گذاشت. ما می دانیم که  بین خههوردن
گوشت و بیماری های که عوامل اصلی مرگ مردم آمریکا هستند ارتباط نزدیکی وجود دارد( عامل اول: بیماری اقلبی.
دوم: سرطان و سوم:  سکته اقلبی). همچنین مصرف گوشت، تاثیر غیر مسههتقیمی دیگههری هههم دارد کههه آن تحریههف

اطلعات ارائه شده درباره تغذیه از سوی دولت و متخصصان تغذیه است.
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، پیش از شیوع آنفلوانزای اسپانیایی و در حالی که جنگ جهانی اول اروپا را نابود کرده بود، گروهههی۱۹۱7در سال 
از زنان که هدف آنها استفاده حداکثری از منابع غذایی آمریکا در حین جنگ بود،  انجمنی را بنیاد نهادند که امههروزه

، این اتحادیه،۱۹۹0 نام دارد و متشکل از برجسته ترین متخصصان تغذیه و غذا است. از دهه 75اتحادیه تغذیه آمریکا
استاندارد های سلمتی تغذیه گیاهخواری را منتشر کرده است. البته موضع ایههن اتحههادیه در انتشههار ایههن گزارش ههها
محافظه کارانه است و به بسیاری از فواید مصرف نکردن تولیدات حیوانی اشاره نکرده اسههت. در اینجهها سههه جملههه

کلیدی از خلصه گزارش علمی این اتحادیه را نقل می کنیم.

اول:
یک رژیم غذایی گیاهخواری که خوب برنامه ریزی شده باشد برای همگههان در مراحههل مختلههف چرخههه
زندگی از جمله دوران بارداری، شیر خوردن، نوزادی، بچگی و بزرگسالی و همچنین بههرای ورزشههکاران

مناسب است. 

دوم:
رژیم گیاهخواری مقدار کمتری چربی اشباع شده و کلسهترول و مقههادیر بیشهتری فیههبر، منیزیههم، پتاسهیم،

ویتامین سی و ئی، کاروتنوئیدها و سایر موارد مغذی در بر دارد.

در دیگر بخش های این گزارش آمده که گیاهخواران (از جمله ورزشکاران گیاهخوار) با همین رژیم می توانند حههتی
بیش از میزان مورد نیاز بدن، پروتئین دریافت کنند. این وااقعیت بهانه همیشگی ما برای مصرف گوشت جهت تامین
پروتئین مورد نیاز بدن را از بین می برد. باید در نظر داشت که مصرف پروتئین های حیههوانی تبعههات منفههی همچههون
پوکی استخوان، بیماری های کلیوی، سنگ های کلسیمی در مجاری ادرار و برخی از سرطان ها را در پی دارد. به رغم
برخی بدفهمی های دیرپا، کامل مشخص است که گیاهخواران نسبت به گوشتخواران، پروتئین  بهینههه تههری دریههافت

می کنند. 

و بالخره اینکه ما یک خبر بسیار خوب برای شما داریم. مبنای این خبر گمانه زنههی ههها و احتمهالت نیسههت بلکههه
نتایج یک تحقیق تغذیه ای با بالترین استانداردهای علمی است که روی انسان ها انجام شده است.

سوم:
رژیم گیاهخواری اغلب فوایدی همچون کاهش میزان کلسترول خون، بیماری های اقلههبی [کههه بههه تنهههایی

 درصد از مرگ های آمریکاییان در سههال اسههت]، فشههار خههون و دیههابت در بههر دارد. همچنیههن25عامل  
 گیاهخوران پایین تر از گوشتخواران است [یعنی گیههاهخواران کمههتر از گوشههتخوارانBMIشاخص وزنی 

چاق هستند]. همچنین میزان کلی ابتل به سرطان در میان گیاهخواران نسبت به گوشتخواران کمههتر اسههت
 درصد از مرگ و میر سالنه مردم است].25[در آمریکا، سرطان عامل  
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من تصور نمی کنم که سلمت فردی الزاما دلیلی برای گیاهخوار شدن باشد اما اگر  گوشت نخوردن  برای سههلمتی
خوب نبود آنگاه دلیل اقانع کننده ای علیه گیاهخواری وجود داشت. مطمئنا اگر اینچنین بود مههن بههه پسههرم گوشههت

می دادم.

من درباره این موضوع با چندن متخصص تغههذیه در آمریکهها صههحبت کهردم و از آنهها در مهورد تغهذیه کودکههان و
بزرگسالن پرسیدم اما پاسخ همه آنها یکسان بود؛ گیاهخواری حدااقل به اندازه رژیمی که در آن گوشت وجود دارد،

سالم است.

شاید برای بعضی ها پذیرفتن اینکه ترک محصولت حیوانی، تغذیه سالم را برای ما آسان تر می کند، دشوار باشد اما
دلیلی برای باور آن وجود دارد: به ما همواره  در مورد تغذیه مان دروغ می گفتند.  اجازه بدهید شفاف صحبت کنههم.
هنگامی که می گویم به ما دروغ می گفتند، یافته های علمی را رد نمی کنم بلکه برعکس بههه آن تکیههه می کنههم. آنچههه
مردم درباره داده های علمی در مورد تغذیه و سلمت می فهمند   (به ویژه اطلعاتی که از سوی منابع دولتی منتشههر
می شود) منابع دست چندم هستند. از زمان شکل گیری علم تغذیه، افرادی که گوشت تولیههد می کردنههد همههواره در

نحوه ارائه داده های تغذیه به من و شما اعمال نفوذ کرده اند.

 را در نظر بگیرید؛ که بازوی بازاریابی صنایع لبنی است و تنها هدفش، بههه گفتههه76به عنوان مثال شورای ملی لبنیات
وبسایت آن: « افزایش فروش و تقاضا برای محصولت لبنی آمریکا» است. این شورا بدون در نظر گرفتن پیامههدهای
منفی مصرف لبنیات برای سلمت عمومی،  مصرف آن را ترویج می کند حتی محصولت لبنی را برای جوامعی تبلیغ
می کند که افراد آنها اقادر به هضم لبنیات نیستند. این یک شورای تجاری است پس عمل کرد آن دست کم اقابل فهههم

 به بعد دانشگاهیان و مقامات دولتی پذیرفته انههد۱۹50است. آنچه که فهم اش دشوار است این است که چرا از دهه 
که شورای ملی لبنیات به مهم ترین مرجع تولید مواد آموزشی در زمینه تغذیه ای در آمریکا تبههدیل شههود. بههدتر از آن

) عرضههه می شههود؛ یعنههیUSDAاینکه، دسههتورالعمل های «تغههذیه ای» فههدرال، توسههط وزارت کشههاورزی آمریکهها (
وزارتخانه ای که همه تلشش را کرده تا دامداری صنعتی را در آمریکای شمالی توسعه دهد.

وزارت کشاورزی آمریکا به صورت انحصاری مالک مهم ترین فضا برای تبلیغههات در کشههور اسههت؛ یعنههی جههدول
ارزش غذایی که روی بسته بندی بیشتر محصولت غذایی می بینیم. وزارت کشاورزی آمریکا  در همههان سههالی کههه
اتحادیه تغذیه آمریکا ااقدام به گشایش دفاترش در نقاط مختلف کشور کرد، تاسیس شد. این وزارتخانه از یههک سههو
موظف است تا دستورالعمل های تغذیه ای برای حفظ سلمت مردم منتشر می کند و  از سوی دیگر متهههم اسههت کههه

حامی دامداری صنعتی است.

این تضاد منافع چیز کوچکی نیست؛ مردم آمریکا اطلعات تغذیه ای خود را از نهادی دریافت می کننههد کههه بایههد از
صنعت غذا حمایت کند. صنعتی که امروز از آن به عنوان دامپروی صنعتی یاد می کنیم.  به خاطر همین تضاد منههافع
است که اطلعات غلطی (مانند ترس از نرسیدن پروتئین کافی) وارد باورهای مردم شده است. دکتر مههاریون نسههتله
که متخصص سلمت عمومی است و همکاری نزدیکی با دولت برای انتشار گزارش های مرتبط با تغذیه و سههلمت
76 National Dairy Council 
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  داشته و همچنین چندین دهه با صههنعت غههذا در تعامههل بههوده77مثل «گزارش جراح ارشد درباره تغذیه و سلمتی»
است. نتایج و چشم اندازهایی که او در گزارش هایش ترسیم کرده مطابق انتظار است. این گزارش ها نشان می دهند
که صنعت غذا به ویژه صنعت دامداری صنعتی تا چه حد در سیاست های ملههی تغههذیه در آمریکهها تاثیرگههذار بههوده
است. او معتقد است که شرکت های تولید کننده مواد غذایی مانند شرکت های تولید سیگار (این تمثیل از خود دکتر
نستله است)  برای فروش محصولت خود دست به هر ااقدامی می زنند. آنها با لبی کردن در کنگههره سههعی می کننههد
جلوی تصویب اقوانین محدود کننده تجارت شان را بگیرند، اگر هم اقانونی تصویب بشود، نهادهای فدرال را بههرای
اجرایی نکردن آن اقانون تحت فشار اقرار می دهند و اگر هم ضوابطی به سودشان نباشد علیه آن بههه دادگههاه شههکایت
می کنند. شرکت های تولید کننده مواد غذایی مانند شرکت های تولید کننده سیگار برای اینکه  متخصصههان تغههذیه را
در چنگ خودشان داشته باشند از سازمان های پژوهشی آن متخصصان، حمایت مالی می کنند اما از سهوی دیگهر بها
بازاریابی در حوزه کودکان، سعی در افزایش فروش خود را دارند. در مورد توصیه دولههت آمریکهها بههه مههردم  بههرای
مصرف محصولت لبنی، نستله خاطرنشان می کند که در برخی از کشورهای جهان کهه مصههرف شههیر چنهدان رایههج
نیست، مردمش نسبت به مردم آمریکا کمتر مبتل به شکستگی و پوکی اسههتخوان می شههوند. جههالب اینکههه بیشههترین

میزان پوکی استخوان در کشورهایی است که مردمش بیشترین مصرف لبنیات را دارند.

به عنوان یک مثال خیره کننده از نفوذ صنعت دامداری در تصمیمات دولت،  نستله می گویههد کههه وزارت کشههاورزی
آمریکا در حال حاضر سیاستی اعلم نشده را دنبال می کند که بر اساس آن دولت نباید در مورد هیچ غههذایی  شههعار
«کمتر بخورید» را توصیه کند هر چند که آن غذا لطمه بزرگی به سلمت عمومی بزند. مثل بهه جههای اینکههه بگویههد

۳0«کمتر گوشت بخورید» وزارت کشاورزی آمریکا به ما توصیه می کنند که «چربههی دریههافتی شههما نبایههد بیههش از 
درصد مجموع کالری های دریافتی شما باشد». این نهاد همچنین بایهد بهه مها بگویههد کهه کهدام مهواد غهذایی بهرای
سلمتی مان مضر و خطرناک هستند اما سیاست آنها این است که به صورت مستقیم خطر مواد غذایی را بیان نکننههد

به ویژه اگر آن ماده غذایی خطرناک، تولید حیوانی باشد.

ما اجازه داده ایم که صنعت غذا، خطوط سیاست تغذیه ملی ما را ترسیم کند ودر مورد مواد غههذایی در تمههام ارکههان
زندگی ما از اقفسه غذاهای مغازه محل گرفته تا غذای کودکان مان در مدرسه تصمیم بگیرد. در برنههامه ملههی غههذای
مدارس، بیش از نیم میلیارد دلر از مالیاتی که می پردازیم صرف خرید لبنیات، گوشت و تخم مرغ می شود. همچنیههن
با وجود اینکه متخصصان تغذیه توصیه می کنند که میزان مصرف تولیدات حیوانی را در رژیم غذایی خههود کههاهش

 میلیههون دلر صههرف۱6۱بدهیم اما این تولیدات در برنامه غذایی مدارس حضور پررنگی دارند. در همین حال تنها 
تر میهوه خرید میوه و سبزیجات می شود در حالی که حتی خود وزارت کشاورزی آمریکا توصیه می کند که باید بیش
و سبزی بخوریم. آیا بهتر (و اخلاقی تر) نبود که وظیفه سیاستگذاری در مورد تغذیه مردم به انستیتوی ملی سلمت

سپرده می شد که یک سازمان متخصص در زمینه سلمت انسان است و ارتباطی با مراکز تولیدی ندارد؟

تبعات منفی رشد دامداری صنعتی - به ویژه با توجه به بیمار های مرتبط با آلودگی مواد غههذایی، افزایههش مقههاومت
برابر آنتی بیوتیک ها و همچنین احتمال بروز بیماری همه گیر- وااقعا هراس انگیز است. صنعت ماکیان هند و چیهن از

 درصد رشد داشته اند. اگر هندی ها و چینی ها به انههدازه آمریکایی ههها،۱۳ تا 5  سالنه به طور متوسط بین ۱۹80دهه 
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 بههه انههدازه تمههام دنیهها، گوشههت ماکیههان مصههرفتنهایی پرنده در سال) آنها به 28 تا 27گوشت ماکیان می خوردند( 
 میلیارد مرغ مصههرف می کههرد. و بعههد از آن چههه۱65می کردند. اگر دنیا از آمریکا الگو می گرفت، آنگاه باید در سال 

 میلیارد؟ آیا اقفس های مرغ ها کوچکتر و طبقات آنها بیشتر می شود؟ تا چند واقههت500 میلیارد؟ 200اتفااقی می افتد؟ 
دیگر خواهیم پذیرفت که دیگر آنتوبیوتیک ها سلمت انسان را تضمین نمی کنند؟ چند روز در هفته نوه های ما بیمار

خواهند بود؟ این ماجرا کجا به پایان می رسد؟

یک سوم مساحت خشکی های کره زمین به تغذیه دام ها اختصاص دارد.

خنده خنده، گریه گریه

، اقبل در نزدیکی دریاچه اسهمیت ویهل در شهمال غربهی میسهوری اقهرار داشهت.78کشتارگاه «پارادایس لکر میتس»
 و در جریان یههک آتش سههوزی از میههان رفههت. در کشههتارگاه جدیههد، یههک نقاشههی از2002کشتارگاه اولیه در سال 

کشتارگاه اولیه به چشم می خورد که در آن، یک گاو مشغول دویدن از پشت سر ترسیم شده است.
، یههک گههاو از۱۹۹8البته این نقاشی، ریشه در  وااقعیت دارد. چهار سال اقبل از واقوع آتش سوزی در تابسههتان سههال 

کشتارگاه فرار کرد. این گاو چندین کیلومتر را پشت سرگذاشت اما ماجرا به همینجا ختم نشد. او در طول مسههیر از
خیابان ها و موانع متعددی عبور کرد و افرادی زیادی که به دنبالش بودند را گمراه و سرگردان کرد. هنگامی هههم کههه
وی به سواحل دریاچه رسید، بدون اینکه کوچکترین تواقفی کند به داخل آب پرید تا خود را با شنا کردن به سهاحل
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ازنجات برساند. او احتمال می دانست که چه سرنوشتی در انتظارش است و همین دلیل می خواست که با شنا کردن 
سرنوشت فرار کند. در همین حال بود که ماریو فانتاسما، مالک کشتارگاه یک تماس تلفنی از دوستی دریههافت کههرد
که گاو را هنگام شیرجه زدن در دریاچه دیده بود و اینگونه شد که گاو در آنسوی دریاچه بههه دام افتههاد. حههال شههما

اقضاوت کنید که این داستان کمدی بوده یا تراژدی؟ و اقهرمان آن چه کسی بوده است؟
این ماجرا را پاتریک مارتینز یکی از موسسان شرکت توزیع گوشت «هریتیج» برایم تعریف کرد و او بود که مههرا بههه
ماریو معرفی کرد. پاتریک در وبلگ خود درباره فرار گاو نوشت: وااقعا عجیب است که مردم چگونه این فرار را  از
زوایای مختلف تشریح می کنند. من از اینکه گوشت می خورم کامل راحت هستم اما بخشههی از وجههودم می خواهههد

درباره خوکی بشنود که از گشتارگاه فرار کرده و با استقرار در جنگل، در فکر ساختن یک جامعه وحشی است.
در نظر پاتریک، این داستان دو اقهرمان دارد و هم کمدی است و هم تراژیک.

اگر فکر می کنید که  فانتاسما یک اسم ساختگی است، حق با شماست . پدر ماریو یک بچه سههر راهههی بههود کههه در
کالبریای ایتالیا جلوی در خانه ای نهاده شده بود.خانواده صاحب خانه آن بچه را آوردند و او را «فانتوم» نامیدند. 

ماریو  از لحاظ شکل ظاهری بسیار تنومند است و گردن کلفت و ماهیچه هههایی درشههت دارد. لحههن صههدایش نیههز
مقتدر و بلند است. او از آن  آدم هایی است که همیشه به صورت تصادفی بچه ها را از خواب بیههدار کننههد. در وااقههع
ماریو، نخستین صاحب کشتارگاهی است که تا این حد فعال و بشاش دیده ام چون با بقیههه صههاحبان کشههتارگاه  کههه

ملاقات کردم (یا سعی کردم ملاقات کنم)، همگی کسل و ساکت بودند.

دوشنبه و سه شنبه ها روز کشتار در پارادایس است. چهارشنبه و پنجشنبه ها هم لشه حیوانات کشههتار شههده را بههرش
داده و بسته بندی می کنند و در روز جمعه نیز افراد محلی حیواناتی را که شکار کرده اند برای کشههتار سفارشههی و/یهها

 تهها500بسته بندی به کشتارگاه می آورند. (ماریو می گوید که طی دو هفته فصل شکار، این کشتارگاه پذیرای حههدود 
 آهوی شکار شده توسط مردم محلی است.) امروز سه شنبه است. من ماشین خود را گوشههه ای پههارک می کنههم.800

صدای جیغ و فریاد از داخل کشتارگاه به گوش می رسد.

ورودی پارادایس به یک فروشگاه کوچک فروش منتهی می شود که در این فروشگاه، ردیفی از یخچال های ویترینی
که مملو از گوشت و تولیدات مختلف حیوانی است اقرار دارد. برخی از این محصولت را خورده ام (مثههل گوشههت
خوک و استیک) اما برخی دیگر را تا حال نخورده ام (مثل پوزه خههوک و خههون). روی دیوارههها نیههز چنههد حیههوان
تاکسیدرمی شده نصب شده است؛ سر دو آهو،  چند شا خ گوزن و یک گاو شا خ دار. پایین آن دفههترچه ای اسههت کههه
نوشته های دانش آموزان که از این کشتارگاه بازدید کرده اند در آن به چشم می خورد. این دانش آمههوزان از اینکههه بهها
ساختار اندام های مختلف حیوانات مثل چشم خوک ها آشنا شده بسیار مسرور شدند و در این دفههترچه پیههام تشههکر

نوشتند.

پارادایس لکر میتز یکی از آخرین کشتارگاه های شخصی است که در آمریکا بااقی مانده و برای دامپروران مثل یههک
هدیه الهی است. شرکت های بزرگ، بیشتر کشتارگاه های سنتی و شخصی را خریههده و آنههها را تعطیههل کرده انههد و
اینگونه دامپروران مجبور شده اند جذب سیستم کشتارگاه های صنعتی بشوند. حههتی دامههپرورانی کههه بههرای ورود بههه
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سیستم مقاومت کرده اند باید برای کشتار حیوانات خود پول زیادی به کشتارگاه های صنعتی بپردازند و نمی توانند در
مورد نحوه رفتار با حیوانات خود اظهار نظر کنند و یا انتخابی داشته باشند.

در فصل شکار، پارادایس، مراجعه کنندگان محلی بسیاری دارد. در این کشتارگاه، تولیداتی عرضه می شود کههه شههما
در سوپرمارکت های رایج نمی توانید آنها را خریداری کنید مثل تکه های استخوان، اقصابی مطابق خواست مشههتری و
اتااقی که گوشت حیوانات را برای مشتریان دودی می کنند. البته در زمان برگزاری انتخابات از این کشتارگاه به عنوان
شعبه رای گیری استفاده می شود.  کشتارگاه پارادایس مشهور به تمیز بودن و برخههوردار بههودن از اقصههابان حههرفه ای
است و همچنین در این کشتارگاه به رفههاه حیوانههات بسههیار تههوجه می شههود. در وااقههع ایههن کشههتارگاه  ایههده آل ترین
کشتارگاهی است که من آروزی یافتن آن را داشتم و در نگاه اول اصل به یک کشتارگاه شبیه نیست. کشههتارگاه های
سنتی و صنعتی در وااقع کارکرد یکسانی دارند اما با این تفههاوت کههه خروجههی کشههتارگاه های سههنتی بسههیار بههتر و

کم هزینه تر( از لحاظ آسیب زدن به حیوانات و محیط زیست) از خروجی کشتارگاه های صنعتی است.
این کشتارگاه از بخش های مختلفی همچون فروشگاه، دفتر اداری، دو سردخانه بزرگ، یک اتاق دودکاری، اتاق ذبح
و اتاق انتظار برای ذبح حیوانات تشکیل شده اما عملیات ذبح و برش خوردن لشه حیوانههات در یههک اتههاق بسههیار
بزرگ که سقف بلندی هم دارد انجام می شود. ماریو به من یک لباس کاغذی و کله سههفیدرنگ داد تهها اقبههل از وارد
شدن به اتاق ذبح، بپوشم. او سپس شیوه ذبح حیوانات در این کشهتارگاه را برایهم توضههیح داد: ایهن مهرد خههوک را
خواهد آورد و با استفاده  از یک شوکر بلفاصله حیوان را بیهوش می کنیم. هنگامی که حیوان بیهوش شدد از اقلب

 است و ما نمی خواهیم کههه7۹آویزانش می کنیم و خونش را می ریزیم.  هدف ما رعایت مفاد اقانون ذبح انساندوستانه
حیوان با چشمان باز شاهد کشته شدن خود باشد.

برخلف کشتارگاه های صنعتی که روی یک خط و به صورت چند مرحله ای،  به تکه تکه کردن لشه حیوانههات ذبههح
شده می پردازند، در پارادایس، عملیات تکه تکه کردن لشه حیوانات به صورت یک به یک انجام می شههود. همچنیههن
از کارگران روزمزد در این کشتارگاه استفاده نمی شود که پس از مدت کوتاهی این شغل را تههرک کننههد. خههود پسههر
ماریو یکی از کارگران بخش ذبح کشتارگاه است. همچنین خوک ها به صورت نوبتی و یک به یههک وارد اتههاق ذبههح
می شوند و اتاق ذبح به گونه ای طراحی شده که سایر خوک ها که در بیرون از اتاق اقرار دارند نتوانند عملیههات ذبههح
شدن رفیق خود را ببینند. اگر خوک با دیدن عملیات ذبح رفیق خود بترسد، ذبح کردن حیوان احساس تههرس کههرده
خطرناک می شود و از لحاظ اخلاقی و انسانی نیز درست نیست که حیوانی شاهد کشته شدن رفیق خود باشد. بههاور

کنید که استرس باعث پایین آمدن کیفیت گوشت خوک می شود.
در گوشه ای از اتاق ذبح،  دو در اقرار دارد؛ یکی برای کارگران و یکی برای خوک ها. البتهه دیهدن ایهن درهها سهخت
است چون مسیر دید آنها توسط یک دیوار، کور شده است. در کنار در، یههک دسهتگاه بسهیار بهزرگ اقهرار دارد کهه
بلفاصله پس از ورود حیوان به اتاق، آن را مهار می کند تا اینک کارگر به سر خوک، شوک وارد کند. هنگامی که به
سر حیوان شوک وارد می شود بلفاصله و بدون درد کشیدن بیهوش می شود. حال این سئوال مطرح می شود که چرا
این دستگاه پشت دیواری اقرار داده شده که سایر کارگران شاغل در اتاق ذبح نتوانند آن را ببینند. پاسخ ایههن سههئوال
بسیار ساده است. اگر کارگران هر لحظه صحنه بیهوش شدن یک موجود زنده را بر اثر ضربه شوکر ببیننههد احتمههال
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 می شههود و کههارگران بههاجسههمعذاب وجدان خواهند گرفت. اما هنگامی که خوک بیهوش شد دیگر تبدیل به یههک 
دیدن آن عذاب وجدان نمی گیرند.

همچنین پنهان کردن دستگاه پشت دیوار باعث می شود که ناظر، بههازرس و پزشههک وزارت کشههاورزی آمریکهها نیههز
نتوانند فرایند وارد شدن شوک به حیوان راببینند. البته این دیههوار مشکل سههاز خواهههد شههد چههون وظیفههه نههاظران و
بازرسان، بررسی شرایط جسمانی و سلمت حیوانات زنده است تا  اگر مشکلی داشتند از ذبح  آنها جلوگیری شههود.
همچنین از نقطه نظر یک خوک، بازرس باید از نزدیک شاهد کلیههه مراحههل ذبههح باشههد تهها اینکههه مفههاد سههند ذبههح
انساندوستانه را اعمال کند. دیو کارنی که بازرس اسبق وزارت کشههاورزی آمریکهها بههوده می گویههد: کشههتارگاه ها بههه
گونه ای طراحی شده اند که بخش بازرسی گوشت در آن اولویتی ندارد. بازرسان در برخی موااقع حههتی از جایگههاهی
که در آن مستقر هستند نمی توانند محل ذبح حیوانههات را ببیننههد. بهه همیههن دلیههل امکههان بررسههی بیمههاری و سههایر

مشکلت حیوانات اقبل از ذبح شدن عمل وجود ندارد. 
همچنین یکی از بازرسان که در ایندیانا مشغول به کار است در این رابطه گفت: ما در جایگاهی نیستیم کههه بتههوانیم
مراحل ذبح را ببینیم. در بسیاری از کشتارگاه ها، اتاق ذبح با یک دیوار از سایر بخش های جدا شده است. بله درست
است که ما وظیفه بازرسی و نظارت را داریم اما واقتی اجازه نداریم از جایگاهی که برایمان در نظر گرفته اند خههارج

شویم، چگونه باید وظیفه خود را انجام بدهیم؟
من از ماریو سئوال می کنم که آیا شوکر همواره صحیح عمل می کند؟

 درصد حیوانات با اولین شوک بیهوش می شوند. مها نمی خههواهیم حیههوان مواقهع ذبههح بهه80او در جواب می گوید: 
 درصههد، حیههوان را بیهههوش50هوش باشد. البته یکبار دستگاه شوکر به درستی عمل نکرد و در وااقع تنها به میههزان 

می کرد. ما همواره اقبل از شروع عملیات ذبح، دستگاه شوکر را امتحان می کنیم که درست کار کند اما ممکههن اسههت
 پشتیبان هم داریم که اگههر شههوکر عمههل80در برخی از موااقع دچار نقص فنی بشود. البته ما دستگاه چکش ضربه ای

نکرد آن را با سر حیوان در تماس اقرار می دهیم تا با ضربه سمبه به جمجمه، حیوان را بیهوش کند.
پس از اینکه خوک با ضربه اول یا دوم بیهوش شد،   از پا به اقلب آویزانش می کنند و گردنش را با چااقو می برند تا
خون از بدنش خارج شود. سپس خوک را پایین می آورند و روی یک میز  اقرار می دهند تا دو کارگر موهای حیوان

را می تراشند. در این وضیعت خوک بیشتر به شکل یک حیوان پلستیکی به نظر می رسد تا یک حیوان گوشتی.
دوباره خوک را از اقلب آویزان کرده و یک کارگر -که امروز نوبت پسر ماریو است- لشه را با اره تکه تکه می کند.
من تصور می کردم که تنها شکم خوک را از وسط به دو نیم تقسیم کنند اما پسر ماریو با اره براقی، تمام اقسههمت های
خوک از جمله سر، پوزه و صورت خوک را نصف کرد که عمل هولنههاکی بههود. همچنیههن مههن متعجههب شههدم کههه

کارگران، بدون دستکش، ااقدام به تمیز کردن داخل شکم خوک می کنند. 
علت منقلب شدن من به دلیل تماشای این صحنه ها، شهرنشین بودن نیست بلکه خود ماریو و تعدادی از کارگرانش
اعتراف کردند که برخی موااقع آنها نیز هنگام کار حالشان بد می شود و احساس بههدی نسههبت بههه کههاری کههه انجههام

می دهند پیدا می کنند. 
ه کالبدشهکافی ه نهدرت وی ااقهدام ب سپس احشای حیوان نزد دامپزشک فرستاده می شود تا آنها را بررسی کند اما ب
می کند. او سپس احشا را روی میز هل داده و به داخل یک سطل بزرگ زباله می اندازد. این دامپزشههکان بههه راحههتی
می توانند در فیلم های ترسناک نیز نقش بازی کنند چون لباس و عینک آنها آغتشه به خون حیوانات ذبح شده است.
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این دامپزشک سالهاست که در پارادایس احشای حیوانات ذبح شده را بررسی می کند. من از او پرسیدم که چند بههار
به احشای حیوانات مشکوک برخورد کرده و از ورود حیوان بههه چرخههه مههواد غههذایی جلههوگیری کههرده اسههت؟ او

عینکش را از چشم برداشت و گفت: هیچ واقت.
سپس عینکش را به چشم گذاشت.

خوكی باقی نمانده

خوک ها در تمام اقاره های جهان به جز اقطب جنوب یافت می شوند. از نظر طبقه بنههدی زیسههت شههناختی، شههانزده
گونه خوک در جهان وجود دارد. البته خوک های اهلی که گوشتشان مصههرف می شههود خههود بههه نژادهههای مختلفههی
تقسیم می شوند. نژاد برخلف گونه، یک پدیده طبیعی نیست بلکه دامپروران آن را بوجود می آورند. آنها حیوانات با
ویژگی خاص را پیدا کرده و آنها را وادار به جفت گیری می کنند. البته امروزه این کار بیشتر از طریق لقاح مصههنوعی

 درصد خوکداری های بزرگ از این روش استفاده می کنند.) اگر شما یک نژاد از خوک های اهلههی۹0انجام می شود.(
را کنار هم اقرار بدهید و اجازه بدهید به صورت طبیعی جفت گیری کنند پس از چند نسل ویژگی های نههژادی خههود

را از دست می دهند. 
مانند نژادهای مختلف سگ و گربه، هر نژاد خوک نیههز ویژگی هههای منحصههر بهه فههرد خههود را دارد. برخهی از ایهن
ویژگی ها اهمیت بیشتر برای تولید کننده دارد مانند توانایی تبدیل خوراک مصرف شده به گوشههت. برخههی دیگههر از
ویژگی ها نیز برای مصرف کننده اهمیت دارد مثل اینکه در ماهیچه های حیوان، چقدر چربههی وجههود دارد. و برخههی

دیگر از ویژگی ها نیز برای خود حیوان اهمیت دارد مانند اقابلیت تحمل استرس یا درد پا.
با توجه به اینکه ویژگی های مهم در نظر تولیدکننده، مصرف کننده و خود حیوان، یکسان نیسههتند بههه همیههن دلیههل،
تولید کننده و مصرف کننده نژادی از حیوان را بوجود می آورند که ویژگی های مدنظرشان را داشته باشههد و اینگههونه

می شود که حیوانی تولید شده، بسیار زجر می کشد.
  را ملحظه کنید. هنگامی که این نوع سگ می ایستد، بخههش انتهههایی بههدنش8۱ به عنون مثال  نژاد سگ ژرمن شپرد

نسبت به بخش جلویی، فاصله نزدیک تری تا زمین دارد. این ویژگی توسط دامپروران در این سگ ها ایجاد شههد کههه
پاهای عقب آنها، کوتاهتر از پاهای جلویشان باشد طوری که به نظر می رسد همیشه آمههاده خیههز برداشههتن و حملههه
هستند. این ویژگی ظاهری در طی نسل ها مورد علاقه پرورش دهندگان بوده و طی نسل ها انتخاب شده است. امهها

دیسههپلزیا درهمین ویژگی باعث شده تا سگ های ژرمن شپرد، هر اقدر هم که نژادشان خالص باشد، اغلههب دچههار 
 لگن شوند که بسیار دردناک است. این درد در برخی موااقع بههه حههدی حیههوان را آزار می دهههد کههه صههاحبشناحیه

حاضر می شود حیوان را خلص کند  یا با صرف هزینه های کلن عمههل جراحههی روی حیههوان انجههام بدهههد. تمههام
حیوانات دامداری صنعتی -صرفنظر از اینکه در اقفس نگهداری شوند یا «آزادگرد» یا «ارگانیک» باشههند- بههه خههاطر
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طراحی شان سرنوشت شان به درد کشیدن ختم می شود. صنعت دامپروری به گله داران اجازه داده که حیوانات بیمههار
خود را با استفاده از آنتی بیوتیک ها و شرایط نگهداری مصنوعی، به حیواناتی پرسود تبدیل کنند. البته ایههن تغییههرات

ژنتیکی باعث شده تا حیواناتی عجیب و غریب تولید شوند.

تقاضا برای گوشت خوک کم چرب، که به گوشت سفید خوک معروف است، باعث شده تا صنعت خوک، نژادی را
تکثیر کند که نه تنها  مشکلت پا و اقلب بیشتری دارد بلکه به گفته دانشمندان از تحریک پذیری بیشههتر، اسههترس و
ترس نیز رنج می برد (این نتیجه گیری متخصصان مشاور این صنعت برپایه داده هههای موجههود اسههت). اسههترس ایههن
حیوانات باعث نگرانی صاحبان این صنعت شده است البته نه به این خاطر که  نگران رفههاه حیوانههات هسههتند بلکههه
همانگونه که اقبل گفته شد، حیوانی که استرس و ترس داشته باشههد، گوشههتش بی مههزه خواهههد شههد. حیوانههاتی کههه
استرس دارند اسید بیشتری تولید می کنند که در نهایت این اسههید بههاعث از بیههن رفتههن عضههلت حیههوان می شههود؛

همانطوری که اسید معده ما، گوشت را تجزیه می کند.

 گزارشی۱۹۹2شورای ملی تولیدکنندگان خوک که بازوی سیاستگذار صنعت خوک آمریکا به شمار می آید، در سال 
 میلیون دلر6۹منتشر کرد که بر اساس آن،  خوک هایی که واجد ماهیچه های اسیدی، اقارچ مانند و رنگ باخته بودند 

 نام دارد در ده درصد از خوک های ذبح شده بهههPSE82ضرر به این صنعت وارد کردند. در وااقع این نوع اختلل که 
 مههدعی کشههف ژن اسههترس۱۹۹5چشم می خورد. هنگامی که لورن کریستین، استاد دانشگاه ایههالت آیههووا در سههال 

 شههود. امههاPSEخوک ها شد، صنعت خوک، این ژن را از بانک ژن های خود حذف کرد به این امید که موجب رفع 
افسوس که مشکل استراس خوک ها نه تنها برطرف نشد بلکه بدتر هم شد تا جایی که با عبور تراکتور از کنار محههل

 آمریکا کههه یههک سههازمان8۳ اتحادیه علوم گوشت2002نگهداری خوک ها، آنها از شدت استرس،  می مردند. در سال 
 درصد خوک های ذبح شده در این کشور۱5تحقیقاتی زیر نظر صنعت گوشت است، به این نتیجه رسید که بیش از 

 بودند (یعنی یا گوشتشان بسیار شل و آبکی یا خیلی بی رنگ بههود). خههارج کههردن ژن اسههترس، فکههرPSEمبتل به 
خوبی بود و حدااقل باعث شد که خوک ها حین حمل و نقل به دلیل ابتل به استرس نمیرند اما استرس را به صورت

کامل از بین نبرد.

در دهه های اخیر، دانشمندان متعددی مدعی کشف ژن هایی شههده اند کههه شههرایط جسههمانی و روحههی مهها را کنههترل
می کنند. مثل زمانی گفته شده که ژن چااقی کشف شده و شاید بتوان با استفاده دسههتکاری ایههن ژن، نیههاز بههه ورزش
کردن را برطرف کرد و بدون اینکه انسان نگران چاق شدن باشد بتواند ههر چهه را کهه بخواههد، بخهورد. همچنیهن
برخی دیگر مدعی شده اند که تعدادی از ژن ها باعث عصبانیت، ترسو بودن، خههائن بههودن و غیرکنجکههاو بههودن مهها
می شوند.  البته حق با آنان است چون برخی از ژن ها روی شکل ظاهری، رفتار و احساسههات مهها تههاثیر می گذارنههد.
شاید ژن روی رنگ چشم انسان تاثیرگذار باشد اما در مورد سایر مسائل ترکیبی نمی توان ارتباطی صههرفا تک بعههدی

.نمی توان تنها یک ژن را عامل آن دانسههتاسترس میان ژن و آن پدیده ها یافت. مثل در مورد پدیده پیچیده ای مانند 
هنگامی که در مورد استرس حیوانات دامداری صنعتی صحبت می کنیم منظورمان مجموعه از کلفگی، تههرس، زجههر
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و خشونت است که هیچ کدام از این پدیده ها، ویژگی های ژنتیکی ساده مثل چشم آبی رنگ نیستند که بتوان با جا بههه
جایی یک ژن، آن را تغییر داد.

در شرایط آب و هوایی همه جای آمریکا، یک خوک از هر نژادیا می تواند در تمام طول سال در فضای باز  زنههدگی
کند به شرطی که سرپناه و محل خواب مناسبی داشته باشد. پرورش دادن خوک ها در فضای باز نه تنها شیوه  خههوبی

 است (که بعدا بیشههتر در مههورد آن توضههیح84 اکسون والدزبرای دوری جستن از فاجعه زیست محیطی در مقیاس  
خواهم داد)، بلکه بهترین شیوه برای لذت بردن خوک ها از زندگی شان بههه شههمار می آیههد. زمههانی کههه خوک ههها در
فضای باز می دوند، می چرند و در گل و آب غلت می خورند لذت می برند و خنک می شوند (خوک فقط در اقسمت
پوزه اش می تواند عرق کند). اما امروزه در دامداری صنعتی، خوک ها چنان از نظر ژنتیکی متحول شده اند کههه برخههی
از آنها نمی توانند زندگی در فضای باز را تحمل کنند و حتما باید داخل سالن های دامپروری و به دور از خورشید و
چهار فصل زندگی کنند. ما نژادی از حیوانات را بوجود آورده ایههم کههه تنههها اقههادر بهه ادامههه زنههدگی در محیط هههای

 زجر دادن حیوانات استفاده کرده ایم.بیشترمصنوعی هستند. ما از اقدرت خیره کننده دانش ژنتیک برای  

زیبا، آزاردهنده، بی منطق

ماریو، مرا به پشت کشتارگاه می برد. او می گوید: اینجا اتاق انتظار خوک ها است. آنههها شههب اقبهل از ذبههح بهه اینجهها
 ساعت تا زمان ذبح واقت باشد به آنها غذا هم خواهیم داد. البته اینجهها بیشههتر24می رسند. به آنها آب می دهیم. اگر  

80 تهها 70 خوک داریم امهها برخههی موااقههع 50برای نگهداری گاو طراحی شده است. ما فضای کافی برای نگهداری 
خوک از راه می رسند و کار را برای ما دشوار می کنند.

نزدیک بودن به تعداد زیادی حیوان بزرگ و باهوش که یک گام با مرگ فاصههله دارنههد، تجربهه ی دشههواری اسهت.
تقریبا محال است که بدانیم آیا آنها حس می کنند که اقرار است چه بلیی به سرشان بیاید یا خیر. آنها آرام بههه نظههر
می رسند چون نمی دانند که اقرار است با شوکر بر سرشان کوبیههده شههود. در چههره خوک هها ههم ترسهی بهه چشهم
نمی خورد. البته من متوجه یک خوک می شوم که به پهلو خوابیده و در حال لرزیدن است. حههتی هنگههامی که شههوکر
برای بردن حیوان بعدی می آید همه خوک ها  روی پا می ایستند و سروصدا می کنند، آن خوک  کماکان روی زمین
دراز کشیده و می لرزد. اگر چنین اتفااقی برای جورج می افتاد بلفاصله او را نزد دامپزشک می بردم و اگر هههم کههاری
برای او انجام نمی دادم همگان مرا به رفتار غیرانسانی متهم می کردند. من از ماریو در مورد این خوک سئوال می کنم.

او با خنده می گوید: این برای خوک های طبیعی است
در وااقع برخی خوک ها در صف انتظار برای کشتار، دچار حمله اقلبی شوند. خوک ها اقبل از کشههتار  تحههت اسههترس
شدیدی هستند؛ استراس ناشی از حمل و نقل، تغییر محل زندگی، احساس بوی خون از داخههل کشههتارگاه و تکههان
خوردن دست های مسئول شوکر. شاید هم وااقعا چنین استرس هایی برای خوک ها طبیعی باشد و گرنه ماریو به مههن

نمی خندید.
از ماریو پرسیدم آیا خوک ها می دانند که چرا اینجا هستند و چه اتفااقی برای آنها ر خ خواهد داد؟

او در جواب گفت: شخصا فکر نکنم که آنها چیزی بدانند. بسیاری از مردم دوست دارند تا به دیگران القا کننههد کههه
حیوانات می دانند که کشته می شوند. من خوک ها و گاوهای بسیاری را دیده ام که وارد کشتارگاه شههده اند امهها هرگههز
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چنین تصوری نداشته ام. البته آنها می ترسند چون تا به حال اینجا نبوده اند. به همین دلیل اسهت کهه آنهها را شهب ها
اینجا می آورند. آنها فقط می دانند که محل زندگی شان تغییر کرده و اقرار است اتفااقی بیفتد.

شاید آنها از سرنوشت خود خبر نداشته باشند و از مرگ نترسند. شاید حق با ماریو باشههد و شههاید هههم حههق بهها او
نباشد. هر دو حالت ممکن است.

من یک سئوال تکراری اما در آن شرایط سخت از ماریو پرسیدم: آیا خوک ها را دوست داری؟
او در پاسخ گفت: ما باید آنها را بکشیم. این یک جور مسئله ذهنی است. از نظر ترجیح حیوانات، بههه نظههرم کشههتن
بره از همه دشوارتر است. شوکر های ما برای خوک ها طراحی شده اند نه برای بره ها. ما اول آن ها را با سههنبه می زنههم

اما گاهی گلوله پس می زند.
 می افتد. او با دست هایی کههه تهها85من وااقعا حرف های او در مورد بره ها را متوجه نمی شوم و نگاهم به کارگر ضراب

نیمه آرنج خونی است می آید و توسط یک میله خوک دیگری را به سمت محوطه کشتار هههدایت مههی کنههد. مههاریو
. او بهها شههوق و شههور فههراوان دربههارهشیتزو استشروع به صحبت کردن در مورد سگ کوچکش می کند که از نژاد 

جشن تولدی که برای سگش گرفته توضیح می دهد. او برای این جشن، سایر سگ های محلی کوچههک جثههه را هههم
دعوت کرده. او سپس در حالی که مالکان سگ ها، حیوانات خود را روی زانو نشانده بودند عکس یادگاری از آن ها
گرفته است. او اقبل سگ های کوچک را دوست نداشت چون فکر می کرد که آنها سگ های وااقعی نیستند. اما بعد از
اینکه یک سگ کوچک گرفت، به سایر سگ های کوچک هم علاقه مند شد. کارگر شوکر  می آید  و دست های خون

آلود خود را تکان می دهد و خوک دیگری را همراه می برد.
از ماریو سئوال کردم: آیا تا به حال هیچ واقت دلت برای این حیوانات هم سوخته است؟

- دلم برای آنها بسوزد؟
- آیا تا به حال خواستی تا یکی از آنها را نجات دهی؟

او داستان گاوی را که اخیرا به کشتارگاه آورده شده بود تعریف می کند. این گاو به عنوان یک حیوان خانگی در یک
مزرعه خانوادگی نگهداری می شد اما «واقتش رسیده بود» (انگار هیچ کس نمی خواهد معنی اصلی این جمله را بیههان
کند). هنگامی که ماریو برای کشتن گاو آماده می شد گاو شروع کرد به لیس زدن صورت وی. شاید او به ایههن کههار
عادت داشت و شاید هم با لیس زدن اقصد داشت به ماریو التماس کند. ماریو در حالی کههه ایههن داسههتان را تعریههف
می کرد می خندید اما فکر می کنم که خنده اش بیشتر برای پنهان کردن عذاب وجدانش بود. گاو سههپس مههاریو را بههه

 داقیقه به او تکیه داد تا نتواند تکان بخورد. اما ماریو سرانجام او را کشت.20گوشه دیوار هل داد و به مدت 

این، یک داستان زیبا است؛ یک داستان آزار دهنده که هیچ منطقی ندارد. چگونه یک گاو می تواند مههاریو تنومنههد را
کنار دیوار حبس کند؟ شرایط فیزیکی اتاق ذبح به گونه ای است که چنین کاری امکانپذیر نیست. پس بقیه کههارگران

 داقیقه به دلیل آن گههاو  متواقههف شههده20در این زمان چه می کردند؟ آیا وااقعا کشتار حیوانات در پارادایس به مدت 
بود در حالی که تاکید همه کشتارگاه ها بر متواقف نشدن عملیات ذبح است؟

آیا جواب ماریو ربطی به پرسش من درباره نجات حیوانات داشت؟

واقت رفتن است . می خواهم مدت بیشتری با ماریو و کارگرانش بگذارنم. آنها آدم ههای خهوب، پرافتخهار و مهمهان
نوازی هستند و بیم آن را دارم که این افراد خوب برای مدت طولنی نتوانند در صنعت دامپروری دوام بیاورنههد. در
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، یک میلیون مزرعه خوکداری در آمریکا وجود داشت. امروز تنها یک دهم آنها بااقی مانده اسههت و تنههها۱۹67سال 
 درصههد60 شههرکت، 4 سال اخیر تعداد این دامپروری ها بیش از دو سوم کاهش یافته است. (در حال حاضههر ۱0در 

گوشت خوک در آمریکا را تولید می کنند.)
 درصد مردم آمریکا در بخههش دامههپروری20 بیش از ۱۹۳0البته این تنها بخشی از یک تغییر بزرگ تر است. در سال 

 درصد کاهش یافته است. این کاهش در حالی صههورت گرفتههه2شاغل بودند که این راقم در حال حاضر به کمتر از 
 سهال۱0 دو برابر شهده و در ۱۹75 تا ۱۹65 و ۱۹65 تا ۱۹50، ۱۹20 تا ۱820که تولیدات دامپروری بین سال های 

 مصرف کننده یک دامپرور وجود داشههت امهها امههروز۱5.5، به ازای هر ۱۹50آینده هم دو برابر خواهد شد. در سال 
 نفر یک دامپرور کار می کند. این روند، هم برای جوامعی که برای دامپروری های کوچک ارزش اقائههل۱40برای هر 

 برابر بیشههتر4بودند و هم برای خود دامپروران افسرده کننده است. ( احتمال ااقدام به خودکشی دامپروران آمریکایی 
از مردم عادی این کشور است.)

م امروز همه چیز از جمله خوراک و آب دادن به دام ها، نور، سیستم گرمایشهی و تههویه و حهتی ذبهح حیوانههات ه
مکانیزه شده است. تنها مشاغلی که دامداری صنعتی ایجاد کرده مشاغل پشت میههزی(بههرای تعههداد معههدودی) و یهها

 دردامپروریکارهای خطرناک برای کارگران غیر ماهر است که دستمزد بسیار کمی دارند(برای تعداد زیادی). دیگر 
دامداری های صنعتی بااقی نمانده است.

شاید این تغییر هم مهم نباشد. زمان تغییر کرده است. شاید تصویر دامپروری که برایش سلمت حیوانات و همچنین
غذای انسان ها اهمیت داشت به تاریخ سپرده شده باشد مانند شغل اپراتور تلفن که تماس های تلفنی میههان مههردم را
در گذشته به هم متصل می کرد. شاید هم مواد غذایی ای را که امروز دریافت می کنیم، اقربانی شدن دامپروران سههنتی

توسط تجهیزات مدرن را به نحوی توجیه کند.

یکی از کارگران کشتارگاه از من خواست تا چند داقیقه صبر کنم. او چند لحظه غیبهش زد و هنگههامی کههه برگشهت،
تکه ای از گوشت صورتی رنگ خوک در ورق آلمینیومی را به من هدیه داد و گفت: اگر ما یههک نمههونه بههه میهمههان

ندهیم، اسممان را که نمی شود گذاشت میزبان.
ماریو، تکه ای از گوشت می کند و در دهان می گذارد.

اما من نمی خواهم چیزی بخورم. البته الن تمایل به خوردن چیزی نههدارم چههون بههه دلیههل بههو و فضههای کشههتارگاه،
اشتهای خود را از دست داده ام. مخصوصا نمی خواهم گوشت حیوانی را بخورم کههه تهها چنههد داقیقههه پیههش در اتههاق
انتظار، برای مرگ انتظار می کشید. شاید خوردن گوشت ایرادی نداشته باشد امهها یههک حسههی درونههم می گویههد کههه
دوست ندارد گوشت در بدنم باشد حال می خواهد این حس منطقی باشد یهها غیههر منطقههی؛ اخلاقههی باشههد یهها غیههر

اخلاقی؛ خودخواهانه باشد یا مهربانانه؛  برای  من این تکه گوشت اقابل خوردن نیست.
البته یک حس عمیق درونی هم می گوید که این گوشت را بخورم. من می خواهم از دست و دلبازی ماریو و اینکه با
کار و تلش سخت، برای ما غذای خوشمزه تولید می کند تشکر و اقدردانی کنم. می خواهم به او بگویم: چقدر عالی

و خوشمزه است.
می خواهم با هم «نان و نمک» بخوریم. هیچ چیز به اندازه غذا خوردن با یکدیگر حسن دوستی را تقههویت نمی کنههد؛

حتی دست دادن و در آغوش گرفتن.
شاید این یک رسم فرهنگی است و شاید هم از مراسم اشتراکی اجداد ما نشات می گیرد. 
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این توصیف یک کشتارگاه از یک چشم انداز خاص بود. در بشقاب مقابل من تکه گوشتی اقرار دارد که اقرار اسههت
تمام اتفااقات خونینی را که در اتاق  بغلی افتاده بود را توجیه کند. من این را بارههها و بارههها از افههرادی شههنیده ام کههه
حیوانات را برای تولید مواد غذایی پرورش می دهند. این معادله را فقط دو جواب دارد: یها مهزه غهذا و کهارکرد آن،

فرایند تولید گوشت را توجیه می کند یا توجیه نمی کند. 
در نظر برخی ها، کارکرد غذا، فرایند تولید آن را توجیه می کند اما برای من اینگونه نیست.

 می خورم86می گویم: من غذای حلل
؟غذای حللماریو با لحن استفهامی می گوید: 

من با خنده می گویم: من یهودی هستم و غذای حلل می خورم.
اتاق ساکت می شود گویی که همگان از این اظهار نظر من شوکه شده اند.

ماریو می گوید: پس عجیب است که  دارید کتابی در مورد خوک می نویسید. 
در جواب می گویم: آره یک جورهایی عجیب است.

اما وااقعا اینگونه نیست.
نمی دانم که آیا ماریو حرف مرا باور کرده یا نه؟ شاید هم به من مشکوک شده و رفتار مههن را نههوعی تههوهین تلقههی
کرده است. شاید هم می داند که دروغ می گویم اما به رویش نمی آورد و ابراز همدردی می کنههد. همههه چیههز ممکههن

است.

2.
كابوس ها

خوک هایی که در پارادایس لکر میتز  ذبح می شوند از چند دامپروری سنتی بااقی مانده ای می آیند که در آن ها هنوز از
 درصد گوشت خوک تولید شده در آمریکا صنعتی است و تقریبا تمام۹5روش های صنعتی استفاده نمی شود. امروز 

 مههدعی87گوشت های عرضه شده در فروشگاه ها و رستوران ها، صنعتی هستند.( البته رسههتوران زنجیههره ای چههپیلوت
است که بخشی اعظمی از گوشت خوک خود را از دامپروری های غیههر صههنعتی خریههداری می کنههد.) اگههر شههما بهه

صورت آگاهانه به دنبال جایگزین نباشید تردید نکنید که  از گوشت خوک صنعتی در تغذیه خود استفاده می کنید.
تفاوت میان زندگی یک خوک صنعتی- که مملو از آنتی بیوتیک است؛ در فضای بسته نگهداری می شود و انگیههزه ای
برای تحرک ندارد- و یک خوک که در یک دامپروری  سنتی اما نه محههروم از ابتکههارات فنههاوری  پههروش یههافته، از
88زمین تا آسمان است. بهترین دامپروری  که در حوزه پرورش گوشت خوک در آمریکا می توان پیدا کرد، پل ویلیس

است که یکی از چهره های شناخته شده جنبش حفظ دامپروری های خوکی سنتی بوده و ههم اکنههون ریههس شهرکت
، تنها شرکت پخش کننده گوشت خوک غیر صنعتی در آمریکا است. از سوی دیگر شههریرتر از شههرکت8۹نایمن رنچ
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 هم نمی توانید شرکتی در آمریکا پیدا کنید که بزرگترین عرضه کننده گوشت خههوک صههنعتی در آمریکهها۹0اسمیتفیلد
است.

من ابتدا اقصد داشتم که این فصل را با تشریح جهنم شرکت اسمیتفیلد آغاز کنم و با تشریح آسایش نسبی حیوانههات
در بهترین دامداری های غیر صنعتی به پایان برسانم. اما فکر کردم که در آن صورت تصور خواهد شههد کههه صههنعت
تولید گوشت خوک، به سمت  افزایش رفاه خوک ها و حفظ محیط زیست متمایل می شود در حالی که عکههس ایههن
مطلب صادق است. باید پذیرفت که دیگر امیدی به بازگشت دامپروری سنتی نیست و چند نفری هم که برای زنههده
ماندن دامپروری خوکی به شکل سنتی تلش می کنند دامپروران پیشکسوتی هستند که خود به بازیابی محصولتشان
نعتی همچنهان در حهال گسهترش در ه روش ص می پردازند و توانسته اند که تاکنون سرپا بمانند. دامپروری خهوک ب

آمریکا است در حالی که سرعت گسترش آن در جهان حتی بیش از آمریکا است.

اقدامات دلسوزانه قدیمی ما

هنگامی که به دامپروری پل ویلیس در تورنتون آیووا رفتم، اندکی گیج شدم. او در اینجهها هماهنگی هههای لزم بههرای
 دامپروی کوچک زیر مجموعه این شرکت را انجام می دهد. پل به من گفته بود500تولید گوشت برای نایمن رنچ و 

که در دفترش با من ملاقات خواهد کرد اما تنها چیزی که من دیدم یههک خههانه اقههدیمی آجههر اقرمههز و چنههد سههالن
دامپروری بود. صبح خلوتی بود. در حالی که دنبال دفتر می گشتم یک گربه سفید و اقهوه ای به سمتم آمد. در حالی
که به دنبال دفتر پل بودم متوجه شدم که از چمنزار برمی گردد در حالی که لباس کار یکسره آبی تیره پوشههیده بههود،
اقهوه در دست داشت و موهای اقهوه ای- خاکستری او از زیر کله کوچکش بیرون زده بود. او پس از لبخندی ملیم
و دست دادن محکم، مرا به داخل خانه برد. ما در آشپزخانه نشستیم؛ آشپزخانه ای که به نظر می رسید وسههایل براقههی
آن در زمان جنگ سرد از کشور چک اسلوواکی سابق اقاچاق شده بود. با آنکه اقهوه جههوش پهر بههود امها پهل اصهرار

داشت که اقهوه تازه دم کند. 
پل به من گفت: «فکر کنم  می خواهی گفتگو را ضبط کنی؟»

شفافیت و اشتیاق پل به کمک کردن و شرح واقایع باعث شد تا در طول روز رابطه بسیار خوبی داشته باشههیم حههتی
زمانی که با هم اختلف نظر داشتیم.

پل گفت: این خانه ای است که در آن بزرگ شدم. غذای خانوادگی اینجا صرف می شد به ویژه یکشنبه ها واقههتی کههه
تمام اعضای خانواده مثل پدر و مادربزرگ ها، خاله ها، دایی ها، عموها، عمه ها و فرزندان آنها اینجهها جمههع می شههدند.
پس از صرف شام که معمول شامل مواد غذایی فصل بود- مثل ذرت شیرین و گوجه فرنگی ها تازه- ما بچه ها برای
بازی به چمنزار می رفتیم و تا زمانی که دیگر از فرط خستگی به زمین می افتادیم به بازی ادامه می دادیم. برای بههازی
و شادی، روز بسیار کوتاه بود. آن اتاق که  الن اتاق کار من است اقبل اتاق غذاخوری بود که روز های یکشنبه ناهار
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را در آنجا می خوردیم. بقیه روزها غذا را در آشپزخانه می خوردیم به ویژه روزهههایی کههه کههارگران هههم بههرای غههذا
می آمدند و برنامه هایی مثل اخته کردن خوک ها یا یونجه چینی یا ساختن انبار علوفه داشتیم یا هر کار دیگههری کههه

نیاز به کمک داشت. نهار به همه داده می شد.  فقط واقتی که کار اضطراری بود برای صرف غذا به شهر می رفتیم.

بیرون آشپزخانه، دو اتاق بزرگ خالی وجود داشت. یک میز چوبی در دفتر پل بود که روی آن کامپیوتر اقرار داشههت
که صفحه آن مملو از ایمیل و فایل های مختلف بود. روی دیوار هم نقشه های زیادی آویزان بود که با سوزن، محههل
استقرار دامپروران و کشتارگاه های تایید شده شرکت نایمن رنچ مشخص شده بود. پنجره های بزرگ اتاق نیز رو بههه

مناظر کلسیک مزارع سویا و ذرت و علفزار آیووا باز می شدند. 

پل، حرف هایش را این طور آغاز کرد: «بگذار یک شمای کلی بهت بدهم. واقههتی کههه بههه مزرعههه برگشههتم، تصههمیم
گرفتیم که خوک ها را به روش چرا، پرورش بدهیم یعنی تقریبا شبیه کاری که هم اکنون انجام می دهیم و شبیه زمانی
هم که بچه بودم و در مزرعه کار می کردم، تقریبا به همین روش خوک ههها را پههرورش می دادیههم. مههن در نوجههوانی
ال ما از چنگههک دسههتی وظیفه نگهداری از خوک ها برعهده ام بود. در آن زمان همه کارها با زور بازو انجام می شد مث
برای ریختن علوفه استفاده می کردیم و به همین دلیل کار دامپروری بسیار طااقت فرسا بود. خلصه،  حاشههیه نههروم.
من از پرورش خوک ها لذت می بردم. به تدریج کارمان بال گرفت و به جایی رسید که در سال هزار خوک نگهداری
ال در می کردیم یعنی تقریبا مثل الن. من به تدریج دیههدم کههه همههه جهها دارنههد سههوله هههای دامههداری می سههازند. مث
کارولینای شمالی مزارع خانواده مورفی معروف شده بودند و این روش جدید در آنجا  رایج تر از همه جا بههود.مههن
چند بار در جلسات دامپروری ها شرکت کردم و متوجه شدم که شرکت هایی که دامههپروری را بههه صههورت صههنعتی
انجام می دهند به دامپروران می گفتند که آینده از آن این روش است. می گفتند این طور شما رشد می کنید و  تنها راه
بقا، صنعتی کردن دامپروری است اما من پافشاری می کردم و می گفتم که شیوه من، بهترین شیوه بههرای دامههپروران و
حیوانات و همین طور برای مصرف کنندگان است. اما آن ها توانستند خیلههی از دامههپروران را متقاعههد کننههد کهه اگههر

80می خواهید در این حرفه بااقی بمانید چاره دیگری جز صنعتی کردن دامپروری تان ندارید. فکر کنم اواخههر دهههه 
بود. پس من شروع کردم به  بازاریابی برای گوشت خوک هایی که در فضای آزاد پرورش یههافته انههد. در وااقههع مههن

 را وارد صنعت تولید گوشت خوک کردم.۹۱اصطلح «خوک  آزادگرد»

البته اگر بخت و ااقبال طور دیگری بود  پل نمی توانست کسانی را پیدا کند که حاضر باشههند بههرای گوشههت  خههوک
های آزادگردش پول بیشتری نسبت به گوشت های تولیدی شرکت اسمیتفیلد بپردازند.ممکن بود پل همان مواقههع از

 سال اخیر شغل شان را از دست دادند. هنگامی که25گردونه خارج شود درست مانند نیم میلیون دامپروری که طی 
پل با بیل نایمن، موسس شرکت نایمن رنچ رو به رو شد زندگی اش متحول شههد. او بههه سههرعت مههدیریت تولیههدات
خوکی این شرکت را برعهده گرفت و همزمان بیل با کمک همکارانش برای دامپرورانی چون اندی( در میشههیگان)،

 دامههپروری500جاستین( در مینه سوتا)، تاد (در نبرسکا)  بتی (در داکوتای جنوبی)، چارلز (در ویسکانزین) و حههال 
کوچک دیگر بازار پیدا کردند. شرکت نایمن رنچ، گوشت خوک تولید شده توسط این دامپروری ها را اندکی بههالتر
از اقیمت بازار خریداری می کند و همچنین تضمین می کند که فارغ از اقیمت بازار، خوک های ایههن دامههداران را بهها

91 Free-range pig

۱۱2



 دلر بیشتر به ازای هر خههوک از نههایمن رنههچ پههول۳0 تا 25یک «اقیمت کف» خریداری کند. امروزه دامپروران بین 
می گیرند که همین پول اندک باعث شده که آنها در بازار دوام بیاورند و مانند دامپروران دیگر محو نشوند. 

 اسههت. او یههک دامههپرور و۹2دامپروری به سبک پل نمونه خوبی از یک دامپروری ایده آل و مههورد نظههر ونههدل بههری
روشنفکر اصیل و الگوی پل است و این سبک دامپروری را «تلش دیرینه  ما برای تقلید از فرآینههد طههبیعی» نامیههده
است. برای پل دامپروری ایده آل به این معناست که ضمن تولید گوشت خوک، به خوک ها اجازه دهههد کههه تهها حههد
ه مهن زیادی، مثل خوک زندگی کنند. همین کار باعث شده تا خوک های پل بسیار تپل مپل شوند و، این طهور کهه ب
گفته شد، گوشتشان لذیذ شود. (همواره مزه تولیدات دامپروری های سنتی بهتر از تولیدات دامداری های صنعتی بوده
است) در این شیوه، وظیفه یک دامپرور، یافتن شیوه هایی است که  از یک سو  راحتی و رفاه حیوانات تأمین شود و
از سوی دیگر  با رساندن حیوان به وزن مناسب برای ذبح، منافع دامپرور نیز تأمین شود. البتههه اگههر کسههی بههه شههما
بگوید که میان منافع حیوان و منافع دامپرور، نقطه موازنه  ایده آلی وجههود دارد بدانیههد می خواهههد چیههزی بههه شههما
ودن ایهن ال توفو نیست). رسیدن خوک به «وزن ایده آل برای ذبهح» الزامها متضهمن شهاد ب بفروشد (چیزی که احتما
حیوان در طول زندگی نیست. اما در دامپروری های کوچک خانگی برخی موااقههع منههافع دام و دامههپرور همپوشههانی
خوبی دارد. هنگامی که پل، خوک های یکروزه را بدون استفاده از داروهای ببهوشی عقیم می کند (اتفههااقی کههه بهرای

 درصد خوک های نر یکروزه می افتد) شاید نتوان گفت بین منافع خوک ها و پل همپوشانی وجود دارد  امهها اگههر۹0
این زجر کشیدن کوتاه و مواقت را با  زمانی طولنی  که خوک ههها در چمنزارهههای دامههپروری پههل از زنههدگی لههذت
می برند مقایسه کنیم و لذت پل از تماشای خوک ها را هم به آن اضافه کنیم می تههوان همپوشههانی منههافع را مشههاهده

کرد؛ اتفااقی که محال است در یک دامداری صنعتی ر خ دهد.

پل که نماینده بهترین نوع دامپروری سنتی است همواره در تلش است تا با ملحظه چرخه های زیستی و الگوهای
رشد طبیعی ، شیوه دامپروری خود را با نیازهای خوک ها  هماهنگ کند.

 پل دامپروری خود را با این تفکر که «اجازه بدهد خوک ها مانند خوک زنههدگی کنههد»،  اداره می کنههد امهها  دامههداری
دیران صنعتی مدرن، مبنا را تنها کسب درآمد اقرار داده است. دامداری های صنعتی مثل سهاختمان های چنهد طبقهه م
شان هستند که در شهرهای دوردست اقرار دارند. در حالی که اگر یک نفر - حتی اگههر بهها زنههدگی خوک ههها کههامل
غریبه باشد- از راه دور دامپروی پل را ببیند متوجه می شود که خوک های این دامپروری  به جای محصور شههدن در
بلوک های سیمانی،  در  فضای باز گردش می کنند. بسیاری از دامپروری هایی که با شرکت نایمن رنچ کار می کننههد
(نه همه آنها) اجازه می دهند که خوک ها دسترسی به فضای باز داشته باشند. دامپروری هایی هههم کههه خوک ههها را در
فضای باز پرورش نمی دهند باید امکانات لزم برای طبیعی تر شدن زندگی حیوانات از جملههه امکههان بههازی، کنههدن
زمین و خوابیدن کنار یکدیگر روی علف خشک را تامین کنند (خوک ها ترجیح می دهند کههه بههه صههورت گروهههی

بخوابند).
 هکتار مساحت دارند و  به صورت گردشی به چرای خوک ها و20دامپروری پل شامل پنج مزرعه است که هر یک 

کاشت محصولت کشاورزی اختصاص می یابد. او با وانت پیکاپ بزرگ و سفید خود مرا به بازدید از مههزارع خههود
برد.  برای من، به ویژه پس از آن بازدید  نیمه شب  از دامداری صنعتی،  این بازدید روزانه بسیار لذت بخش بود. تا
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جایی که چشم کار می کرد مزرعه ذرت و سویا می دیدم. آغل هایی که به چمنزار باز می شد و همچنین ردیههف لنههه
های خوک با سقف های مدور که مانند خط چین دور مزارع را گرفته بودند.

در کانون هر خوکداری، ماده خوک  های بچه زا هستند. خوک های ماده ای که تا کنههون زایمههان نکههرده و خوک هههای
ماده ای که زایمان کرده اند مانند تمام خوک هایی که برای شههرکت نههایمن رنههچ پههرورش داده می شههوند بههه صههورت
گروهی اسکان داده  شده اند و به گونه ای مدیریت می شوند که یک سلسه مراتب اجتماعی پایدار را تشههکیل بدهنههد.
(من اینجا از استانداردهای جالب توجه رفاه حیوانات که توسط پل و چنههدین متخصههص رفههاه حیوانههات از جملههه

 سال است برای دامپرورهای حافظ رفاه حیوانههات فعههالیت می کننههد، نقههل۳0خواهران داین و مارلین هارولسون که 
اقول کرده ام).

یکی از اقوانین برای ایجاد سلسه مراتب اجتماعی پایدار میان خوک ها، این است که «هرگز نباید یههک حیههوان را بههه
صورت انفرادی وارد یک گروه اجتماعی تثبیت شده کرد». شاید شما این اقول را روی بسته بندی گوشت خوک کههه
در فروشگاه عرضه می شود پیدا نکنید اما این اقانون برای خوک ها بسیار بااهمیت است. دلیل وضع این اقانون بسههیار
ساده است: خوک ها برای اینکه بتواند زندگی عادی و روزمره خود را انجام بدهنههد بههه حمههایت و همراهههی سههایر

 نیاز دارند. ما انسان ها هم دوست نداریم که وسط سال تحصیلی، فرزندمان را از مدرسه ایکه می شناسندخوک هایی 
یم و بهه مدرسهه ای کهه بفرسهتیم کهه آنجها هیچ کهس را نمی شناسهد. بهر اسههاس که به آن عادت کرده بیهرون بکش

استانداردهای پیشنهادی، دامپروران بایدتا حد امکان بکوشند تا خوک ها را در گروه های پایدار اجتماعی نگه دارند.
پل همچنین تلش می کند که فضای کافی برای خوک های ماده وجود داشته باشد تهها حیوانههاتی کههه آرام تههر هسههتند
بتوانند از حیوانات خشن و شلوغ تر فاصله بگیرند. او در برخی موااقههع بهها اسههتفاده از حصههیر، بخش هههایی از محههل
زندگی خوک ها را محصور می کند تا یک «ناحیه امن» ایجاد کند. او برخلف دامپروران صنعتی هرگههز دم یهها دنههدان
خوک ها را نمی کند تا  از آسیب رساندن آنها به یکههدیگر جلههوگیری کنههد . اگههر سلسهه مراتههب اجتمههاعی در میههان

خوک ها به پایداری برسد، آنها می توانند اختلفات میان خود را حل و فصل کنند.

در تمام دامپروری های همکار شرکت نایمن رنچ، خوک های باردار باید در گروه اجتماعی خود نگهههداری شههوند و
۱.2 درصد خوک های باردار در آمریکا، درست مثههل 80باید به فضای باز هم دسترسی داشته باشند. در نقطه مقابل، 

میلیون خوک شرکت اسمیتفیلد در اقفس های تک نفره آهنی نگهداری می شوند به گونه ای که امکان تکان خوردن در
اقفس را ندارند. هنگامی که خوک ها از دامپروری های نایمن رنچ خارج می شوند با استانداردهای بالی حمل و نقههل
به کشتارگاه منتقل می شوند. البته این به این معنا نیست که حمل و نقل و کشتار در نایمن رنچ به شیوه سنتی انجههام
می شود. در این شرکت چه از نظر مدیریتی و چه از نظر فناوری، پیشرفت های محسوسی صورت گرفته اسههت. مثل
افرادی که حیوانات را ذبح و یا حمل و نقل می کنند گواهینامه حضور در کلس های آموزشی دریافت کرده اند؛  بههر
کشتار خوک ها  نظارت می شود؛ برای حفظ پاسخگویی مسئولین، هر خوک شماره شناسایی ویژه دار؛ از دامپزشکان
مجرب استفاده می شود؛ هموراه توجه خاصی به پیش بینی های هواشناسی می شود تهها  خوک ههها در گرمهها و سههرمای
شدید، حمل و نقل نشوند. جالب اینکه حتی کف کامیون های هم به گونه ای طراحی شده که حیوانات روی آن سههر
نخورند. با این حال  هنوز هیچ کس در نایمن رنچ نمی تواند همه تغییههرات دلخههواه ایههن مجمههوعه را اعمههال کنههد.
اجرای بعضی تغییرات فقط در توان شرکت های بزرگ است. مثل یکی از چالش های نههایمن رنههچ، مسههافت بسههیار
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زیادی است که بسیاری از خوک ها باید از مزرعه تا رسیدن به کشتارگاهی که در آن ذبح مناسب انجام می شود طههی
کنند. 

البته آنچه که در هنگام بازدید از دامپروری پل و دامپروری های شرکت نایمن رنچ اقابل تقدیر است، چیزهایی نیست
که شما می بینید بلکه آن چیزهایی است که نمی توانید ببینید.  این دامپروران هورمون یهها آنتی بیوتیههک بههه حیوانههات
نمی دهند مگر اینکه به بیماری مبتل شده باشند. در اینجا مخزنی وجود نههدارد کههه در آن خوک هههای مههرده انههداخته
شوند. در اینجا انبار نگهداری مدفوع حیوانات وجود ندارد چون تعداد متناسههبی خههوک در دامپروری ههها نگهههداری
م ه در اینجها ه می شوند و از مدفوع آنها به عنوان کود برای تغذیه محصولت مزارع دامپروری استفاده می شود. البت

حیوانات درد می کشند اما بیش از درد کشیدن، از زندگی بانشاطی که دارند لذت می برند.

پل و سایر دامپروران همکار نایمن رنچ موظف هستند که مطابق اسههتانداردها و دسههتورالعمل های تعییههن شههده کههار
کنند. آنها اقرارداد امضا می کنند و  وااقعا مورد بازرسی و نظارت مستقل اقرار می گیرند و مهم تر از همه به امثههال مههن
اجازه می دهند تا به حیواناتشان نزدیک شوند و روش هایشان را نقد کنند. ذکر این نکات اهمیههت دارد،  چههون  در
دامداری های صنعتی، رفتار انساندوستانه با حیوانات تنها یک  شعار توخالی است تا بر نگرانی هههای فزاینههده عمههوم
فایق آیند. یافتن شرکت های نادر و کوچکی مثل نایمن رنچ که طبق رویه های دامداری صنعتی عمل نمی کنند کههار

آسانی نیست، و نایمن رنچ از بزرگ ترین این شرکت هاست.

در حالی که آماده خروج از دامپروری پل می شدم، او به نیکی از وندل بری یاد کههرد و جمله ای از او نقههل کههرد کههه
می تواند باعث بقای دامپروری سنتی باشد. پل به نقل از بری گفت: هر زمان که شما مواد غذایی مورد نظههر خههود را

می خرید، وکیل  دامپرورتان را تعیین می کنید. 
، بری در مورد دامپروری وکالتی اینگونه توضیح می دهد:۹۳هنر عادی بودندر کتاب 

روش های ما .... بیشتر و بیشتر شبیه روش های صنعت معدن شده است... و این موضوع  برای بسههیاری از
ما کامل روشن است. اما آنچه  برای برخی از ما به عنوان یک مصرف کننده هنههوز کههامل روشههن نیسهت،
میزان شراکت ما در جرم شرکت های تولید کننده مواد غذایی است.... بیشتر مردم.... با انتخههاب هههایی کههه

 مواد غذایی مورد نیاز آنها را تولید و عرضهههتماممواقع خرید می کنند به این شرکت های وکالت داده اند تا 
کنند.

صنعت غذا در نهایت توسط  انتخاب های ما تعریف و هدایت می شود؛ غذایی که بههه گارسههون رسههتوران سههفارش
می دهیم و یا غذایی  که در فروشگاه انتخاب می کنیم و داخل چر خ دستی خود می گذاریم.

ما روز را در خانه پل به پایان رساندیم. مرغ ها در حیاط جلوی خانه می دویدنهد و در چشهم انهداز خهانه نیهز آغهل
خوک ها بود. پل به من گفت: سنگ بنای این خههانه را  مههاریوس فلههوی کههه پههدر پههدربزرگ مههن بههود گذاشههت. او
پدربزرگ فوق العاده ای بود و  از شمال آلمان به اینجا آمده بود. به موازات گسترده شدن خانواده، به بنای سههاختمان
93 The Art of the Commonplace 
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 اینجا زندگی می کنیم جایی که آن و سارا در آنجهها بههزرگ شههدند. آنههها بایههد بههه۱۹78هم افزوده می شد. ما از سال 
انتهای مزرعه می رفتند تا سوار اتوبوس مدرسه بشوند. 

چند داقیقه بعد، فیلیس(همسر پل) خبر داد که یک دامداری صنعتی مقدار زیادی زمین از همسایگان آنها را خریده و
اقرار است به زودی یک مجمتع دامداری برای نگهداری از شش هزار خوک بنهها کنههد. ایههن مجتمههع داقیقهها در کنههار
خانه ای بنا خواهد شد که پل و فیلیس اقصد دارند دوران بازنشستگی خود را در آنجا سپری کنند. ایههن خههانه بههالی
یک تپه و مشرف به چمنزاری است که این دو بسیار تلش کرده اند تا آن را در وضع فعلی حفظ کنند. آنها به ایههن
تکه زمین، «مزرعه رویایی» می گویند. حال در کنار رویای آنها، یک کابوس ظاهر شده است: هزاران خههوک مریههض
حال که در محیطی بیماری زا با بویی تهوع آور محبوس خواهند شد. همچنین تاسیس این مجمتع در کنار زمین پل،

 میلیارد26ارزش زمین او را کاهش خواهد داد ( تخمین زده شده که در آمریکا تأسیس دامداری های صنعتی حدود 
دلر به صاحبان زمین های مجاور  آنها لطمه وارد کههرده اسههت.). بههه علوه، بههوی متعفههن دامههپروری همسههایگی را
نامطبوع خواهد کرد و حتی ممکن است سلمت خانواده پل را تهدید کند. یعنی تمام تلش هایی که وی طی سال ها

برای حفظ این زمین انجام داده به باد فنا خواهد رفت.

پل گفت: «تنها مالکان این دامپروری ها از این کار رضایت دارند و بس.» و فیلیس هم در تایید حرف های او گفههت:
 دارند. با توجه به نفرت مردم من نمی دانم افرادی کههه در ایههن دامههداری ها کههارنفرت«مردم از دامداری های صنعتی 

می کنند چه حسی دارند. خیلی بد است در جایی کار کنی که مردم از تو متنفر هستند.»
در این آشپزخانه کوچک، پرونده رشد دامداری های صنعتی گشوده شده بود. همچنین مقاومت از سوی خانواده پههل
آغاز شده بود. ( فیلیس هم مانند پل در سیاست  محلههی فعههال اسههت و همههواره تلش کههرده تهها از اقههدرت گرفتههن
دامداری های صنعتی خوکی در آیووا جلوگیری کند). و البته کلماتی که در بال نوشتم چیزی اسههت کههه آن مواقههع از
زبان این خانواده شنیدم. اگر  این موضوع برای شما هم اهمیت دارد چه بسا خواندن ماجرایی کههه در آن آشههپزخانه

آیووا گذشت  بتواند به شما انگیزه بیشتری برای مقاومت در برابر این هجوم دامداری صنعتی بدهد.

3.

مدفوع حیوانات

صحنه ای که در آشپزخانه ویلیس اتفاق افتاد، بارها تکرار شده است. جوامع مختلف در سراسر جهان تلش کرده اند
تا از خود  در برابر آلودگی دامداری های صنعتی و بیش از همه  خوک داری ها محافظت کنند. 
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موفق ترین دعواهای حقواقی علیه خوکداری های صنعتی در آمریکا بیشتر روی آلودگی زا بودن  این صههنعت متمرکههز
ال منظورشههان همیههن بخههش اسههت) بوده است. (واقتی مردم از لطمات زیست محیطی دامداری حرف می زنند معمو
مسئله خیلی ساده است: تولید انبوه این همه کثافت و  سو ء مدیریت آنها باعث شده تهها آلههودگی دامههداری صههنعتی
وارد رودخانه ها، دریاچه ها و ااقیانوس ها شود. گسترش این آلودگی باعث از بین رفتن حیات وحش، آلههودگی هههوا،

آب و زمین می شود و در نهایت سلمت انسان را به خطر می اندازد.
 میلیون کیلو فضولت حیوانی تولید می کند. ایههن عههدد در۳.۳امروزه یک خوکداری صنعتی معمولی در سال حدود 

 میلیون کیلو است. به گزارش اداره حسههابداری۱55 میلیون کیلو و در یک گاوداری گوشتی صنعتی ۳یک مرغ داری 
)، دامپروری ها هر یک اقادر به تنهایی می توانند بیش از جمعیههت برخههی از شهههرهای آمریکههاGAOعمومی آمریکا (

 برابر بیشتر از جمعیت این کشور فضولت تولید می کنند. به عبارتی دیگر۱۳0فضولت تولید کنند. دام ها در آمریکا 
 هزار کیلو مدفوع دامی در آمریکا تولید می شود. جههالب اینکههه اقههدرت آلینههدگی ایههن مقههدار۳۹ حدود هر ثانیهدر 

 برابر بیشتر از اقدرت آلیندگی فاضلب خام شهری اسههت. ایههن در شههرایطی اسههت کههه دامههداری های۱60مدفوع، 
صنعتی فااقد سیستم فاضلب و سیستم بازیافت هستند و تقریبا هیچ دستورالعمل فدرالی در زمینه مدیریت ضایعات
دامی وجود ندارد. همچنین در گزارش اداره حسابداری عمومی آمده است:  دسترسی به اطلعههات اقابههل اسههتناد در
دامداری ها مشکل است و مشخص نیست که چه تعداد دامداری صنعتی در آمریکا وجود دارد، به همین دلیل امکان
مدیریت موثر آنها وجود ندارد. پس این همه کثافت چههه مههی شههود؟ مههن بههه ویههژه روی کثههافت تولیههدی شههرکت

اسمیتفیلد که بزرگترین تولید کننده گوشت خوک در آمریکا است تمرکز خواهم داشت.

 میلیون خوک را کشتار می کند که بیش از مجموع جمعیت شهههرهای نیویههورک،۳۱اسمیتفیلد به تنهایی در هر سال 
سن دیگو، دالس، سن خوزه دیترویت، جکسونویل، ایندیاناپولیس، سن فرانسیسکو، کلمبوس، آستین، فورت ورث
و ممفیس است. بر اساس آمار و اراقام محافظه کارانه آژانس حفاظت از محیط زیست آمریکا، هر خوک بیههن دو تهها

 کیلو مدفوع۱27چهار برابر یک انسان، مدفوع تولید می کند. یعنی شرکت اسمیتفیلد  به ازای هر شهروند آمریکایی 
تولید می کند. به عبارتی دیگر  اسمیتفیلد به اندازه کل جمعیت دو ایالت تگزاس و کالیفرنیا، مدفوع تولید می شود.

تصور کنید که دو ایالت تگزاس و کالیفرنیا فااقد سیستم جمع آوری فاضلب بودند و جمعیت هههر دو ایههالت بههرای
یک روز به جای توالت، در اماکن عمومی و فضای باز ادرار و مدفوع می کردند. حال تجسم کنید که آنها این عمل
را در تمام طول سال انجام بدهند. برای اینکه به پیامدهای تولید این همه کثافت پی ببریم باید آگاه شههویم کههه چههه

گک رئیس»۹4موادی داخل مدفوع وجود دارد. جف تی یتز  که درباره۹5 در مقاله درخشانی در رولینگ استون با نام «خو
اسمیتفیلد نوشته به موادی که معمول در مدفوع خوک های صنعتی یافت می شههود اشههاره می کنههد: آمونیههاک، متههان،

 عامههل۱00سولفید هیدروژن، منواکسید کربن، فسفر، نیترات، فلزات سنگین و سیانید. همچنین در مدفوع، بیههش از 
کریپتوزپوریدیوم، استرپتوکوک ههها وبیماری زا وجود دارد که باعث ابتلی انسان به بیماری هایی همچون سالمونل، 

 درصد کودکانی که در نزدیکی دامپروری های خوکی صنعتی زندگی می کنند به بیمههاری آسههم50 (بیش از ژیاردیا 
مبتل می شوند و احتمال ابتلی آنها به بیماری آسم نسبت به کودکانی که دور از دامپروری های صنعتی زندگی می

 برابر بیشتر است.)2کنند، 

94 Jeff Tietz 
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 حیوانات نیست بلکه ضایعات خطرناک دیگری همچون لشهمدفوعالبته ضایعات دامپروری صنعتی تنها محدود به 
خوک های مرده و نااقص بدنیا آمده، امیا ء  و احشای پس از زایمان، خون، ادرار، استفراغ، سرنگ های آنههتی بیوتیههک،

شیشه های شکسته حشره کش ها، مو و چرک و حتی اجزای بدن حیوانات نیز در این ضایعات می توان یافت.

صنعت دامپروری می خواهد به مردم القا کنند که مزارع اطراف دامپروری، مواد سمی موجود در مدفوع خوک ههها را
جذب می کنند. اما چنین چیزی صحت ندارد. این فاضلب موجههود در خههاک بههه تدریههج وارد چرخههه آب شههده و
گازهای سمی مانند آمونیاک و سولفید هیدروژن تبخیر شده از خاک وارد هوا می شوند. هنگامی که مخازن فاضلب
اسمیتفیلد که هر یک  به اندازه یک زمین چمن فوتبال است لبریز می شوند، این شرکت نیز مانند سایر شرکت های
فعال در صنعت دامپروری، کود مایع شده را در مزارع اسپری می کند. و یا در برخی موااقع آن را به صورت مسههتقیم
در هوا اسپری می کند. این فواره  مدفوع افشانده شده در باد تا دوردست ها منتقل می شود و می تواند باعث آسیب
های عصبی جدی شود . مردمی که در نزدیکی این دامپروری ها زندگی می کنند همواره از خون دمههاغ، گههوش درد،
اسهال مضمن و سوزش ریه شکایت دارند. هرچند شکایات مردم گاهی منجر به وضههع اقههوانینی جهههت محههدودت
کردن اسپری کود مایع در هوا و همچنین در مزارع می شود اما چون نفوذ مالکان صنعت دامپروری در دولههت زیههاد

است، این اقوانین نادیده گرفته می شوند یا به انحای دیگر بی اثر می شوند.

 میلیارد دلر سود داشته۱2، 2007اسمیتفیلد از لحاظ بازده ااقتصادی یک شرکت موفق به نظر می رسد چون در سال 
است - اما کمتر کسی هزینه هایی که به محیط اطراف خود تحمیل کرده را محاسبه می کند. ایههن شههرکت بهها مههدفوع
خوک، به محیط زیست و سلمت انسان ها  آسههیب جههدی زده و همچنیههن بههاعث کههاهش ارزش زمین ههها و املک
اطراف دامداری های خود شده است. اگر اسمیتفیلد امروزه گوشت ارزان تولید می کند، به دلیل لطماتی است کههه بههه
سلمت انسان ها و محیط زیست وارد کرده اسههت در غیراینصههورت، ورشکسههته می شههد. پشههت ایههن سههودآوری و

«کارآمدی» اسمیتفیلد، تباهی محیط زیست و سلمت مردم نهفته است.

البته مدفوع به خودی خود، چیز بدی نیست. مدفوع از دیرباز دوست کشاورز بوده و به عنوان کود مزرعه  اسههتفاده
می شده است. در وااقع مدفوع در چرخه مواد غذایی، نقش پررنگی دارد. مدفوع تبدیل بههه کههود شههده و وارد خههاک
مزرعه می شود. از خاک مزرعه، خوراک برای حیوانات تولید می شود و مردم از گوشت حیونات تغههذیه می کننههد و
مجددا مدفوع، تحویل طبیعت می دهند. اما از زمانی که آمریکایی ها تصمیم گرفتند بیشتر از سههایر جوامههع، گوشههت
بخورند و پول کمتری برای آن بپردازند، مدفوع حیوانات به یک معضل تبدیل شد. برای تحقق این آرزو، ما شههروع
به نابود کردن مزرعه رویایی پل ویلیس کردیم و به جای آن به امثال  اسمیتفیلد اقدرت داریههم تهها مالههک و صههاحب
تمام دامپروران و دامپروری ها شود و البته هزینه صنعتی شدن را به عموم مردم تحمیل کند. با تههوجه بههه فراموشههی،
ناآگاهی، و بدتر از آن، رضایت مصرف کننده، شرکت هایی همچون اسمیتفیلد، حیوانههات بیشههتری را در فضههاهایی
بسیار محدود متراکم کردند. در چنین شرایطی یک دامپرور نمی تواند از مزرعه خود، خوراک مورد نیاز دام هایش را
تامین کند و به همین دلیل باید خوراک دام بخرد. در نتیجه افزایش تراکم حیوانات در دامههپروری، مههدفوع بیشههتری
تولید می شود و خاک مزرعه نمی تواند این همه کثافت را جذب کند. در یک برهه، فقههط سههه دامههداری صههنعتی در
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کارولینای شمالی آن اقدر نیتروژن تولید می کردند  که بیش از توانایی جذب گیاهههان تمههام مههزارع ایههن ایههالت بههود.
( نیتروژن یک ماده اولیه بسیار مهم در تولید کود شیمیایی مورد نیاز گیاهان است)

مجددا به سئوال اول باز گردیم: چه اتفااقی برای این همه کثافت خطرناک می افتد؟
سگنداب  هایی که در کنههار خوکههداری ههها وااقههع هسههتند۹6اگر همه چیز طبق برنامه پیش برود، ضایعات مایع شده به 

ریخته می شود.
 متر عمق دارند- بههه انههدازه مسههاحت بزرگههترین۱0 هزار متر مربع مساحت و ۱۱این گنداب های سمی و آلوده تا  

کازینوهای لس وگاس-. ایجاد این مستراح های روباز که هر یک به بزرگی یک دریاچه هستند کامل اقانونی است؛
هر چند که این گنداب ها اغلب اقادر به حفظ ضایعات نیستند. ممکن است در اطراف یک کشتارگاه، دهها و شههاید
ال خوکداری های صنعتی را حول و حوش کشتارگاه صدها از این مخازن فضولت حیوانی وجود داشته باشد (معمو
ها بنا می شوند). اگر شما داخل یکی از اینها بیفتید بدون تردید خواهید مرد. ( اگر هههم در سههالن محههل نگهههداری
خوک ها باشید و برق برود، آنجا هم خفه خواهید شد.) تی یتز داستان هولناکی درباره یکی از این گنههداب ها روایههت

می کند:

یک کارگر در میشیگان در حالی که مشغول تعمیر یکی از ایهن گنهداب ها بههود بهه دلیهل بههوی متعفهن آن
 ساله، داخل مههرداب پریههد تهها او را نجههات بدهههد امهها او هههم۱5بیهوش شد و داخل آن افتاد. خواهرزاده 

 ساله داخل مرداب پرید که او نیز بیهوش شد. برادر۱5بیهوش شد. پسرخاله کارگر نیز برای نجات جوان 
بزرگتر کارگر داخل مرداب شیرجه زد و بیهوش شد و سپس پدر کارگر داخل مرداب پرید. اما همههه آنههها

داخل مدفوع خوک ها جان خود را از دست دادند.

برای شرکت هایی چون اسمیتفیلد، همه چیز بر اساس محاسبه سود و زیان است: پرداخت جریمه برای آلوده کههردن
محیط زیست به صرفه تر از تعطیل کردن کل دامداری صنعتی است. اگر اقرار باشههد کههه از آلههودگی محیههط زیسههت

تعطیلی کل این صنعت است.، جلوگیری شود تنها راهکار آن

اگر هم در موارد بسیار استثنایی، اقانون، فعالیت شرکت هایی چون اسمیتفیلد را محدود سازد، آنههها راهههی بههرای دور
زدن اقانون پیدا می کنند. یک سال اقبل از اینکه اسمیتفیلد، بزرگترین کشتارگاه و مجمتع پردازش گوشت را در بالههدن
کانتی بسازد، هیات اقانونگذاری کارولینای شههمالی، اختیههار بخش هههای ایههن ایههالت بههرای تعییههن ضههوابط  فعههالیت
دامپروری های خوکی را سلب کرد. شاید این موضوع تصادفی باشد اما وندل مورفی که هم اکنههون یکههی از اعضههای
هیات مدیره اسمیتفیلد است در آن زمان سناتوری بود که برای وضع اقانون سلب اختیارات بخش های ایالتی، بسههیار
تلش کرد. او همچنین یکی از مدیران رده بالی دامههپروری خههانوادگی مههورفی بههود؛ یههک دامههپروری خههوکی کههه

، شرکت اسمیتفیلد بههاعث نشههت۱۹۹5  آن را خرید. چند سال پس از تغییر اقانون در سال 2000اسمیتفیلد در سال 
م بزرگهترین20بیش از  تی، هنهوز ه  میلیون گالن ضایعات به داخل رودخانه نیو در کارولینای شمالی شد. ایهن نش

 سهال6 بهود کهه اکسون والدزفاجعه زیست محیطی  از نوع خود است و حجم آن دو برابر بیشتر از فاجعه معروف 
 استخر المپیکی، ضههایعات حیههوانی مههایع وارد250 به اندازه حجم ۱۹۹7اقبل از آن ر خ داده بود. این نشتی در سال 

96 lagoon
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 هزار بار نقض مفاد «سند آب پاکیزه» جریمه شد یعنی این شرکت در هههر7رودخانه کرد. شرکت اسمیتفیلد به جرم 
 بار مفاد این سند را نقض می کرد. همچنین دولت آمریکا این شرکت را متهم به تخلیه ضههایعات غیراقههانونی20روز 

 از  امهها بعههدا شههواهد ایههن منتهی می شود۹8خلیج چساپیک کرد که یکی از شعباتی است که به ۹7در رودخانه پاگان
پرونده را از بین برد تا پوششی برای تخلفات این شرکت باشد. شاید یک مورد نقض اقانون، تصادفی باشد؛ و شههاید

 هههزار مههورد نقههض اقههانون7 مورد نقض اقانون را هم تصادفی دانست و از آن چشم پوشی کرد امهها واقههتی ۱0بتوان 
 میلیههون دلر۱2.6صورت گرفته ما با یک تخلف برنامه ریزی شده مههواجه هسههتیم. در آن زمههان شههرکت اسههمیتفیلد 

 میلیههون۱2.6جریمه شد که در ابتدا این جریمه، نوعی پیروزی در برابر دامداری صنعتی تصور شد چون در آن زمان 
دلر بزرگترین جریمه برای یک فاجعه زیست محیطی در تاریخ آمریکا به شمار  می آمد اما با توجه به اینکه در حال

 میلیون دلر سود ناخالص کسب می کند، ایههن جریمههه، راقههم چشههمگیری۱2.6 ساعت ۱0حاضر این شرکت در هر 
 میلیههون دلر۱2.6 معههادل 200۱محسوب نمی شود. جوزف لوتر سوم، مدیرعامل سابق شههرکت اسههمیتفیلد در سههال 

سهام این شرکت را به عنوان پاداش دریافت کرد.
اما مردم مصرف کننده چه واکنشی نشان داده اند؟ هنگامی که آلودگی محیط زیست به مرز وحشتناکی می رسههد، مهها
اندکی سر و صدا ایجاد می کنیم اما پس از اینکه اسمیتفیلد (یا هر شرکت دیگری) عذرخواهی کردنههد، عههذرخواهی
آنان را می پذیریم و به خوردن محصولت دامداری صنعتی ادامه می دهیم. اسمیتفیلد نه تنها از شکایت های حقههواقی
جان سالم بدر برد بلکه شکوفا هم شد. در زمان آلوده شدن رودخانه پاگان، اسمیتفیلد هفتمین تولیههد کننههده بههزرگ

 سال بعد این شرکت به بزرگترین تولید کننده تبههدیل شههد و افزایههش تسههلط آن بههر2گوشت خوک در آمریکا بود. 
صنعت گوشت خوک کماکان ادامه دارد. امروزه اسمیتفیلد به اندازه ای بزرگ و حجیم شده که  از هر چهههار  خههوک
فروخته شده در بازار آمریکا یکی توسط این شرکت ذبح و عرضه می شود. دلرهههایی کههه مهها هههر روز بهها خههوردن
گوشت تولیدی شرکت هایی چون اسمیتفیلد خرج می کنیم، پاداش غیر مستقیم به عملکرد شنیع این شرکت ها است.

آمار محافظه کارانه آژانس حفاظت از محیط زیست آمریکا نشان می دهههد کههه فضههولت مرغ ههها، خوک ههها و گاوههها
 ایالت آمریکا شده است (جهت اطلع، محیط کههره زمیههن22 هزار مایل از رودخانه های ۳5تاکنون منجر به آلودگی 

 بههار200 سال، آلودگی رودخانه های آمریکا با فضولت دامداری های صنعتی ۳ هزار مایل است). تنها طی 25تقریبا 
 میلیون مههاهی۱۳منجر به مرگ گسترده تعداد زیادی از ماهیان در مناطق مختلف آمریکا شده است. به عبارت دیگر 

بر اثر مدفوع دامی  آلوده شدند که اگر با کنار هم گذاشتن این ماهی ها یک خط راست ایجاد کنیم، سواحل ااقیانوس
آرام از سیاتل تا مرز مکزیک را پوشش خواهد داد.

مردمی که نزدیک دامداری های صنعتی زندگی می کنند به ندرت ثروتمند هستند و مالکان این صنعت حق و حقواقی
 مجبور به تنفس آن هسههتند ، بههاعث مههرگمعمولبرای آنها اقائل نیستند. مه غلیظ ناشی از ضایعات حیوانی که آنها 

انسان نمی شود اما گلودرد، سردرد، سرفه، آبریزش بینی، اسهال و بیماری های روحی و روانی مانند افسردگی، خشم
و خستگی به ارمغان می آورد. مطابق گزارش مجلس سنای ایالت کالیفرنیا: مطالعههات مختلههف نشههان داده کههه «ایههن
گنداب های مملو از ضایعات حیوانی، گازهای شیمیایی سمی در هوا متصههاعد می کننههد کههه منجههر بههه بیماری هههای

التهابی، تحریک، تضعیف سیستم دفاعی بدن و همچنین مشکلت عصبی می شود.»
97 Pagan river
98 Chesapeake Bay 
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هفت دلیل  اقوی برای ارتباط میان زندگی در نزدیکی دامپروری های خوکی صههنعتی و ابتل بههه بههاکتری موسههوم بههه
 وجود دارد. این باکتری باعث ایجاد زخم هایی اقرمز به بزرگی یک نعلبکی روی بههدن۹۹MRSAباکتری گوشت خوار 

2005انسان می شود که در صورت برخورد زخم با اجسام خارجی، فریاد فرد مبتل به آسمان خواهد رفت. در سال 
 هزار آمریکایی شههد کههه ایههن از تعههداد اقربانیههان ویههروس ایههدز بیشههتر بههود. نیکههولس۱8این باکتری باعث مرگ 
 که خود در مزرعه بزرگ شده، گزارش داد: پزشکی در اینههدیانا کهههروزنامه نیویورک تایمزکریستوف، ستون نویس 

MRSAحاضر شده بود در رسانه های گروهی مدعی ارتباط زندگی در کنار دامداری های صنعتی و ابتل به بههاکتری 

شود بلفاصله از دنیا رفت. گفته می شود که علت مرگ مشکوک او ابتل به نوعی از همین باکتری بوده است. 
ه اشههارهMRSAبا آنکه ارتباط میان دامداری صنعتی و باکتری  ه ایههن نکت  هنوز کامل اثبات نشده امها کریسهتوف ب

می کند که: «سئوال اصلی و کلیدی تر این است که آیا ما به عنوان یک ملت پذیرفته ایم که الگهوی دامهپروری جدیهد
که برای ما گوشت خوک ارازن تولید می کند، سلمت مان را به خطر بیندازد؟ شواهد تا اینجا نشان می دهد که پاسههخ

ما به این سئوال، مثبت است.»

مشکلت و بیماری هایی که برای ساکنان نزدیک به دامداری های صنعتی بوجود می آید به تدریج سایر مههردم را نیههز
 که بزرگترین نهاد متخصصان سلمت عمومی در جهان اسههت،۱00درگیر خواهد کرد. اتحادیه سلمت عمومی آمریکا

به حدی در مورد روند افزایش بیماری های ناشی از ضایعات حیوانی و استفاده از آنتی بیوتیک ها در دامداری صنعتی
نگران است که با ذکر گستره ای از بیماری های مرتبط با فضولت حیوانی و سو ءمصههرف آنههتی بیوتیههک، خواسههتار

اا پس از دو سال تحقیق به این نتیجه رسههیده۱0۱تعلیق فعالیت دامداری های صنعتی شده است. کمیسیون پیو  هم اخیر
که ممنوعیت کامل برخی«شیوه های رایج و غیرانسانی» دامپروری ههها، هههم بههه سههود سههلمت عمههومی و هههم رفههاه

حیوانات خواهد بود.
–اما کسانی که حرف شان باید بیش از همه خریدار داشته باشد  کسانی که انتخاب می کنند چههه چیههزی بخورنههد و

چه چیزی نخورند- در موضع انفعالی اقرار دارند. ما مردم هنوز خواستار تعلیههق فعههالیت یهها تعطیلههی دامههداری های
صنعتی نشده ایم. ما به حدی اسمیتفیلد و شرکایش را ثروتمند کرده ایم کههه آنههها می تواننههد صههدها میلیههون دلر در
خارج از  آمریکا سرمایه گذاری کنند. اسمیتفیلد که زمانی تنها در آمریکا فعالیت می کرد هم اکنون فعالیت هههای خههود
را در بلژیک، چین، فرانسه، آلمان، ایتالیا، مکزیک، لهستان، پرتغال، رومههانی، اسههپانیا، هلنههد و انگلیههس توسههعه داده

 میلیههون دلر اقیمت گههذاری شههد. همههانگونه کههه از اسههمش۱۳8است. سهام جوزف لوتر سوم در اسمیتفیلد اخیههرا 
 است.۱02مشخص است، او یک غارتگر
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سادیسم جدید ما

مشکلت زیست محیطی توسط پزشکان و یا نهادهای دولتی که وظیفه شان مرااقبت از سلمت انسان هاست پیگیههری
می شود اما چگونه باید از دردی که حیوانات در دامداری صنعتی می کشند مطلع شویم بههه ویههژه اینکههه ردی از درد

کشیدن آنها برجای نمی ماند؟

تحقیقات مخفی سازمان های خیریه و غیرانتفاعی تنها پنجره ای است که مههردم از طریههق آن می تواننههد از آنچههه کههه
روزانه  در دامداری های صنعتی و کشتارگاه ها می گذرد مطلع شوند. فیلمی که توسط یک مامور تحقیق مخفی از یک
دامپروری خوکی صنعتی در کارولینای شمالی گرفته شده، واقایع هولناکی را به تصویر می کشاند؛ کتههک زدن روزانههه
خوک ها توسط کارگران، کتک زدن خوک های باردار با آچار و همچنین فرو کردن میله آهنههی در مقعههد و یهها آلههت
تناسلی خوک های ماده. این اعمال غیر اخلاقی هیچ ربطی به بهتر کردن مزه گوشت خوک ها و یهها آماده سههازی آنههها
برای اعزام به کشتارگاه ندارد بلکه نشان دهنده انحراف اخلاقی و جنسی شاغلن در ایههن دامداری هاسههت. در یههک
فیلم دیگر کامل مشخص است که کارگران با اره مشغول بریدن پای خوک ها و کندن پوسههت بههدن آنههها هسههتند در
تند. در یهک کشهتارگاه دیگهر کهه متعلهق بهه یکهی از بزرگهترین حالیکه این حیوانات هنهوز زنههده و هوشهیار هس
تولیدکنندگان گوشت خوک در آمریکا است کارگران پس از لگد زدن به خوک ها آنها را به طرف دیوارهای سیمانی
پرتاب کرده و با چکش و میله های آهنی به کتک زدن آنها می پردازند. همچنین نتایج یههک تحقیههق یکسههاله از یههک
دامداری صنعتی نشان می دهد که دهها هزار خوک ایههن دامههداری مههورد بههدرفتاری سیسههتماتیک اقههرار دارنههد. ایههن
بدرفتاری ها شامل کتک زدن خوک ها با بیل، خاموش کردن ته سیگار روشن با بدن خوک ههها و پرتههاب کههردن آنههها
داخل مخازن فضولت حیوانی برای غرق شدن بوده است. همچنین کارگران ایهن مکهان، میله ههای بهرق دار را وارد
گوش، دهان و آلت تناسلی و مقعد خوک ها می کردند تا دچار برق گرفتگی خفیف شوند. این تحقیق در پایان نتیجه
گرفته که مدیران این مکان از تخلفات کارگران خود چشم پوشی کردند اما مقامات هم آنها را تحههت پیگههرد اقههانونی
اقرار ندادند. فقدان پیگرد اقانونی در این صنعت کامل عادی است و یک استثنا نیست. شرکت ها می داننههد کههه حههتی

اگر به آزار و اذیت حیوانات بپردازند و تخلف آنها ثابت شود باز هم با واکنش و ااقدام جدی مواجه نخواهند شد.
به هر دامپروری که در این صنعت مراجعه می کنیم مشهکلت مشههابهی می بینیهم. شهرکت تولیدکننههده مههواد غهذایی

 اسههت. تحقیقههی کههه از یههک۱0۳تایسون، عمده ترین تأمین کننده مواد اولیه رسههتوران های زنجیههره ای کههی اف سههی
کشتارگاه متعلق به شرکت تایسون بعمل آمده فاش کرده که کارگران این کشتارگاه با اطلع سرپرست خود؛ اغلههب،
سرهای پرندگان زنده را می بریدند؛ روی تسمه خط تولید کشتارگاه ادرار می کردنههد و حاضههر نبودنههد دسههتگاه های

 که جایزه بهترین عرضه کننده سههال۱04برش دهنده لشه پرندگان را تعمیر کنند. همچنین در کشتارگاه پیلگریم پراید
را به خود اختصاص داده بود و با کی  اف سی همکاری نزدیکی دارد کارگران به مرغ های زنده لگد می زدند؛ آنها را
زیرپایشان له می کردند؛ تنباکوی مخلوط شده با آب دهان خههود را بههه سههوی چشههمان مرغ ههها پرتههاب می کردنههد و

منقارهای آنها را می بریدند.
دو شرکت تایسون و پیلگریم نه تنها مواد اولیه کی اف سی را تأمین می کننههد بلکههه در زمههان نگههارش ایههن کتههاب،

 میلیارد مرغ را در سال ذبح می کنند.5بزرگترین پردازش کننده مرغ در آمریکا هستند و  در مجموع 
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حتی اگر گزارش های ماموران مخفی را مطالعه نکنیم و فیلم های آنها را نبینیم باز هم می دانیم که حیوانات دامههداری
صنعتی، زندگی تلخ و دشواری دارند.

شما زندگی یک خوک حامله را در نظر بگیرید. توانایی او برای بچه دار شدن به دردسری بههزرگ بههرای وی تبههدیل
شده است. در حالی که گاو در یک زمان، تنها یک گوساله بدنیا می آورد اما یک خوک ماده در دامپروری های مدرن

 بچه بدنیا می آورد که هر روز تعداد بچه های او با دستکاری ژن هههایش در حههال۹به طور همزمان و به طور متوسط 
افزایش است. خوک های ماده ناچارند در بیشتر موااقع، باردار باشند چرا که دامداری صنعتی این شههرایط را بههه آنههها
تحمیل کرده است. همچنین خوک در دامداری صنعتی به صورت طههبیعی و در هنگههامی کههه احسههاس درد زایمههان
می کند، بچه هایش را به دنیا نمی آورد بلکه دامپروران با تزریق دارو، زمان زایمان خههوک را بههه تشههخیص خودشههان
تعیین می کنند. پس از اینکه بچه خوک ها از شیر مادر گرفته شدند، هورمون هایی به خوک مههاده تزریههق می شههود تهها

اینکه مجددا باردار شود البته این بار پس از سه هفته و به صورت لقاح مصنوعی.
 هفته به طول می انجامد. از هر پنههج خههوک مههاده در دامههداری های صههنعتی چهههار۱6هر دوره بارداری خوک ماده  

تایشان مجبورند این دوران را  داخل محفظه های فلزی بههارداری سههپری کننههد کههه در ایههن فضهها حههتی نمی تواننههد
بچرخند. به دلیل فقدان حرکت، تراکم استخوان خوک کاهش می یابد. همچنین چون مکان مناسهبی بهرای خههواب و
استراحت خوک وجود ندارد روی بدن بیشتر آنها زخم های کبود شده ناشی از برخورد بهها میله هههای محفظههه فلههزی
ظاهر می شود. یک مامور مخفی چندی پیش از خوک های حامله در نبرسکا فیلم گرفت که زخم های به بزرگی مههچ
دست، روی سر، صورت، شانه، پشت و پاهای خوک ها به چشم می خورد. یکی از کارگران این دامداری گفت: همه

خوک ها چنین زخم هایی دارند و شما به سختی بتوانید حتی یک خوک پیدا کنید که فااقد چنین زخم هایی باشد.

بدتر و نگران کننده تر، رنجی است که خوک های حامله، ازکسالت و تنهایی می کشند. در حیات وحش، خوک حامله
اقبل از زایمان بیشتر واقت خود را صرف ساختن لنه ای از جنس علف، برگ و یا نی می کنههد. در دامههپروری، بههرای
جلوگیری از چاق شدن خوک حامله و به عبارتی کاهش هزینه خوراک خوک، غذای کمتری به خههوک حههامله داده
می شود و داخل محفظه بارداری اغلب گرسنه است. همچنین خوک ها عادت دارند که محل خواب آنها از محلی که
مدفوع می کنند کامل مجزا باشد اما در محفظه بارداری این موضوع کامل منتفی است. خوک ها مانند همه حیوانههات
دامداری صنعتی مجبور هستند روی مدفوع خود زندگی کنند. صاحبان دامداری صنعتی از محبوس شدن حیوانههات
باردار در محفظه بارداری دفاع می کنند و مدعی هستند که کنترل و مدیریت حیوانات باردار در چنین شرایطی بهههتر
انجام می شود. اما چنین سیستمی، رفاه حیوانات را بیش از بیش به خطر می اندازد چون شناسایی حیوانات رنجور و

بیمار تا زمانی که حرکت نکرده اند بسیار دشوار است.
با توجه به اینکه فعالن حقوق حیوانات شواهد خود مبنی بر زجر کشیدن حیوانات در دامههداری های صههنعتی را بههه
صورت عمومی عرضه کرده اند، خشونت هایی که علیه این حیوانات صورت می گیرد اقابههل انکههار نیسههت. خههاموش
کردن صدای مردم معترض هم آسان نیست. اخیرا سههه  ایههالت فلوریههدا، آریزونهها و کالیفرنیهها از طریههق رای گیههری،
ممنوعیت استفاده از محفظه های بارداری را به صورت اقانون درآوردند. در کلرادو نیز صاحبان صههنعت دامههداری از

  با اقانونی کردن ممنوعیت استفاده از محفظه های بههارداری مههوافقت کردنههد.۱05ترس فشارهای انجمن انسان دوستی
این نشانه ها، بسیار امیدوار کننده اند. ممنوعیت استفاده از محفظه بارداری در چهار  ایالت پیروزی بزرگی است؛ هر

چند که در بقیه ایالت ها کماکان از این محفظه ها استفاده می شود.
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حال این خوک های باردار به جای زندانی شدن در محفظه های بارداری این فرصت را دارند تا در گروه های کوچک
زندگی کنند. هرچند  آنها مانند خوک های مزرعه پل ویلییس نمی توانند در چمنزار بدوند و از نور خورشید استفاده
کنند اما حدااقل فضای کافی برای خواب و یا نرمش کردن دارند. روی بههدن آنههها دیگههر زخههم نمی شههود و مجبههور
نیستند خودشان را به میله های آهنی محفظه بارداری بکوبند. این تغییر ، تحولی در سیستم اداره دامداری های صنعتی

بوجود نخواهد آورد اما حدااقل باعث خواهد شد تا شرایط زندگی خوک های حامله اندکی بهبود یابد.

چه  خوک باردار در گروه کوچک نگهداری شود و چه در محفظه بارداری، هنگام زایمان، داخههل محفظههه دیگههری
اقرار داده می شود که شبیه محفظه بارداری است. خوک ها علاقه ای به رفتن به داخل این محفظه ندارند، در برابههر آن
مقاومت می کنند لذا کارگران دامپروری با توسل به زور و کتک زدن،  خوک ها را داخل محفظه می اندازند. بههه گفتههه
یک کارگر دامداری، یکبار همکارش پوزه یک خوک حامله را خههرد کههرد کههه بههه همیههن دلیههل آن خههوک از فههرط

گرسنگی جان باخت.

افرادی که مدافع خوکداری صنعتی هستند می گویند که محفظه زایمان کامل مورد نیاز است چون در برخههی موااقههع
خوک های حامله ممکن است بچه های تازه متولد شده خود را زیر پا له کنند. این استدلل مانند پاکسههازی درختههان
جنگل به بهانه جلوگیری از آتش سوزی احتمالی جنگل است. محفظه زایمان مانند محفظه بارداری بههه حههدی تنههگ
است که خوک مادر نمی تواند در آن بچرخد. همچنین برای اینکه مادر به صورت تصادفی بچه هایش را له نکنههد در
برخی موااقع مادر را با طناب به زمین می بندند. مدافعان دامداری صنعتی بههه ایههن موضههوع اشههاره نمی کننههد کههه در
مزرعه هایی مانند مزرعه پل ویلیس، خوک مادر هرگز بچه هایش را له نمی کند. خوک مادری که حس بویایی اش بههه
دلیل کثافت همیشگی زیرپایش از بین نرفته، و یا حس شنوایی اش به دلیل برخورد گوش هایش با میله های محفظههه
آهنی، آسیب ندیده و فضای کافی برای بچه هایش وجود دارد و به دلیل تحرک کافی می تواند به آرامههی روی زمیههن

دراز بکشد، به آسانی می تواند از له کردن بچه هایش اجتناب کند.

و البته در این محفظه ها، تنها بچه  خوک ها در معرض خطر نیستند. بههر اسههاس مطالعههات کمیتههه دامپزشههکی علمههی
کمیسیون اروپا، خوک های نگهداری شده در محفظه ها، استخوان های ضعیف تر دارند، احتمال جراحت پاهههای آنههها
بیشتر است،  از مشکلت اقلبی رنج می برند، دچار  عفونت ادراری هستند و حجم عضلتشان آن اقدر تحلیل رفته کههه
در دراز کشیدن مشکل دارند. تحقیقات دیگر همچنین نشان می دهد که فقر ژنههتیکی، نبههود تحههرک کههافی و تغههذیه

 درصد خوک ها، غیر عادی شود و دچار مشکلتی مثل خمیدگی زانههو، پرانههتزی40 تا ۱0ناسالم باعث شده تا اندام 
 که نشریه ای در صنعت دامپروری است گههزارشدامپرور خوکی ملی شوند. گاهنامه ۱06شدن پاها و انحراف پنجه ها

 درصد از خوک های بچه زا به دلیل استرس ناشی از محفظه ها و همچنین حاملگی های متعدد دچههار مههرگ7داده که 
 درصد هههم فراتههر مههی رود. بسههیاری از خوک ههها نیههز در ایههن۱5زودرس می شوند که در برخی موااقع این راقم از 

محفظه ها دچار جنون می شوند؛ میله های آهنی محفظه را می جوند، بطری های آب را می فشههارند یهها ادرار خههود را
 می نامند.۱07می نوشند. برخی دیگر هم ماتم زده می شوند؛ دانشمندان چنین رفتاری را «درماندگی آموخته شده»
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و حال نوبت به تولد بچه  خوک ها می رسد- که دلیل زجر دادن مههادران شههان اسههت. بسههیاری از بچههه خوک ههها بهها
اشکالت اندامی بدنیا می آیند. این بیماری های مادرزادی شامل، شکاف کام، داشتن آلت جنسی نر و ماده به صورت
همزمان، نوک پستان معکوس، مقعد بدون سورا خ، پاهای با فاصله، لرزش و فتق است. فتق مغبنی آن اقدر شایع است
که تصحیح آن با جراحی مواقع اخته کردن رواج تام دارد.  در هفته اول زندگی، بچههه خوک ههها حههتی اگههر بیمههاری

 ساعت نخست،48مادرزادی هم نداشته باشند باید برخوردهای فیزیکی بسیار ناخوشایندی را تحمل کنند. در همان 
دم ها و دندان های نیش آنها بدون استفاده از داروهای بی حسی کنده می شود. بچه  خوک ها معمول بهرای رسههیدن بهه
پستان مادر با هم راقابت دارند و به همین دلیل همدیگر را گاز می گیرند. همچنین در دامداری صنعتی، گههاز گرفتههن
دم بسیار رایج است و حیواناتی که ضیعف باشند در صورت گاز گرفته شدن دمشان توسط حیوانات اقههوی، از بیههن

 درجه) تا سست و بی حال27 تا 2۱می روند. محل زندگی بچه  خوک ها، گرم و تاریک نگه داشته می شود ( حدود 
هستند و از شدت کلفگی کمتر همدیگر را گاز بگیرند و خون هم را بمکنههد. امهها در دامپروری هههای سههنتی چنیههن
واقایعی ر خ نمی دهد چون به بچه خوک ها فضای کافی برای تحرک داده می شود و آنها در گروه های اجتماعی پایدار

پرورش می یابند.

همچنین در دو روز نخست زندگی، به اغلب بچه  خوک ها آهن تزریق می شود چون حاملگی های متعدد خوک هههای
مادر و تعداد زیاد بچه ها باعث می شود که شیر آن ها فااقد مواد مغذی کافی باشد. همچنین پس از ده روز، بیضه های
خوک های نر بدون استفاده از داروهای بی حسی  از بدنشان جدا می شود. البته این کار برای خوشههمزه کههردن طعههم
گوشت انجام می شود چون امروزه آمریکایی ها طعم گوشت خوک های عقیم شده را ترجیح می دهند. علوه بر ایههن،
ممکن است تکه ای از گوشت گوش این حیوانات برای شناسایی، نمونه برداری می شههود. تهها  زمههانی کههه کههارگران

 درصد آنها جان خود را از دست داده اند.۱5 تا ۹دامداری، شیر دادن بچه خوک ها را آغاز کنند، 

بچه خوک ها هر چه زودتر خوردن غذاهای جامد را آغاز کنند به همان نسبت زودتر به وزن مورد نظر برای عرضههه
 کیلوگرم است. غذای جامد در اینجا شامل پلسمای خون خشک شده است کههه از۱20 تا ۱۱0به بازار می رسند که 

محصول جانبی کشتارگاه تهیه می شود. این ماده غذایی علوه بر چاق کردن خوک ها باعث تخریب مخاط روده آنها
 هفتگی از شیر گرفته می شوند اما در دامداری صنعتی در پههانزده۱5می شود. بچه خوک ها در حالت عادی معمول در 

اا از دوازده روزگی)  از شیر گرفته می شوند. در این سن، بچه خوک ها نمی توانند به خوبی غههذاهای روزگی (و اخیر
جامد را هضم کنند به همین دلیل داروهایی به آنها خورانده می شود که دچار اسهال نشههوند. بچههه خوک ههها پههس از
اینکه از شیر گرفته شدند، روانه «مهدکودک» می شوند که در وااقع این مهدکودک ها،  اقفس هایی از جنس سیم  ضخیم
هستند. این اقفس ها روی همدیگر اقرار داده می شوند به همین دلیل ادرار و مدفوع حیوانات ساکن  اقفس های بالتر،
روی حیوانات اقفس های طبقات پایین تر می ریزد. پرورش دهنههدگان خههوک تهها زمههانی کههه خوک ههها بههه سههالن های
نگهداری که در وااقع مقصد نهایی آنهاست انتقال داده شوند، خوک ها را در ایههن اقفس ههها نگههه می دارنههد. دامههداران
عمدا خوک ها را در سالن های شلوغ و متراکم نگهداری می کنند چون خوک ها در چنین مکانی، کمتر کالری مصرف

می کنند؛ کمتر غذا می خورند و بیشتر وزن می گیرند.
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در هر کارخانه ای، یکسان  سازی بسیار اهمیت دارد. خوک هایی که به اندازه و به سرعت بقیه رشد نمی کنند جههایی
در دامپروری نخواهند داشت. آنها را از پاهایشان بلند می کنند و پس از چند دور چرخاندن، با سر به زمین می کوبند.

 خوک را با۱20به این روش «سرکوبی»  می گویند. یکی از کارگران دامپروری میسوری می گوید:  « در طول روز تا 
این روش از بین می بریم».

همسر این کارگر می گوید: «ما آنها را می چرخانیم، سرشان را به زمین می کوبیم و سههپس بههه گوشههه ای می انههدازیم.
سپس بعد از اینکه ده دوازده  خوک را به این روش از بین بردیم لشه ها را به اتااقی می بریم و برای بار زدن داخههل
کامیون  آماده می کنیم. اگر هم در اتاق انتظار، خوکی زنده بود باید عمل سرکوبی را مجددا تکرار کنید. بارههها شههده
که وارد این اتاق شده ام و خوک ها در حالیکه تخم چشم هایشان از کاسه سرشان بیرون زده و فک شههان شکسههته  و
خونریزی می کردند را در حال دویدن دور اتاق دیده ام. البته صاحبان دامپروری به این سرکوبی، اوتانازی می گویند.

 با وجود این شرایط اسفبار جسمانی، رگبار آنتی بیوتیک ها، هورمون ها و سایر داروهها در خههوراک حیوانههات سهبب
می شوند که خوک ها تا زمان ذبح، زنده بمانند. این داروههها بیشههتر بههرای مقههابله بهها مشههکلت تنفسههی خوک ههها در
دامداری های صنعتی لزم اند. در حقیقت مشکلت تنفسی با  خوکداری صنعتی عجین شده است. رطوبت زیاد هوا
در سالن های نگهداری خوک ها، تراکم حیواناتی که سیستم دفاعی بدنشان ضعیف شد،ه و گازهههای سههمی متصههاعد

70 تهها ۳0شده از فضولت حیوانات باعث بوجود آمدن مشکلت تنفسی برای خوک ها می شود. در این شرایط بین 
 درصد تلفات خوک ها بههه دلیههل6 تا 4درصد خوک ها تا زمان ذبح شدن دچار نوعی عفونت تنفسی می شوند و بین 

ابتل به همین عفونت های تنفسی است. البته ابتلی مداوم حیوانات به بیماری، باعث ظهور انواع جدید  آنفلوانزا هم
جدید می شود.  به همین دلیل برخی موااقع میزان ابتلی خوک های صنعتی تمام ایالت هههای آمریکهها بهه بیماری هههای

 درصد می شود که بال بودن این راقم به دلیل تراکههم حیوانههات بیمههار در کنههار هههم اسههت. البتههه همیههن۱00عفونی 
ویروس ها علوه بر حیوانات، انسان ها را هم مبتل می  کنند.

ه دنبهال سهلمتی در دنیای دامداری صنعتی، انتظارها به صورت معکوس تحقق می یابد. در این صنعت دامپزشکان ب
حیوانات نیستند بلکه به دنبال سود بیشتر هستند. از دارو برای درمان بیماری های استفاده نمی شود بلکه اقههرار اسههت

جایگزین سیستم دفاعی مضمحل شده ی بدن حیوان شوند. هدف دامپروران، تولید حیوانات سالم نیست.

5.

ابی ما (مركزی كه به حاشیه رانده شده) ارآ سادیسم زی

آلودگی  و آزاد و اذیت حیوانات در دامپروری خوکی که به آن اشاره کردم، از بسیاری جهههات، اقابههل بسههط بههه کههل
تد امها کلت خوک هها نیس حوزه دامداری صنعتی است. مرغ ها، بواقلمون ها و گاوهای صنعتی داقیقا دچار همان مش
اا به طرق مشابه در این صنعت زجر می کشند. اما ماهی ها چطور؟ مهها در مههورد ماهی ههها و حیوانههات همه آن ها اساس
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اا زمینی نظر یکسانی نداریم اما «آبزی پروری»- پرورش متمرکز حیوانات دریایی در یک محیط کنهترل شهده-  اساسه
گر آب است. همان دامداری صنعتی، در زی

، از آبزی پروری بدست می آیههد. در ابتههدا۱08بیشتر حیوانات دریایی ای که ما می خوریم مانند بیشتر ماهی های سالمون
آبزی پروری  به عنوان راه حل جلوگیری از نابودی جمعیت ماهی هههای وحشههی معرفههی شههد. امهها بههه جههای اینکههه
آبزی پروری، تقاضا برای سلمون وحشی را کاهش بدهد، تقاضای جهانی برای این نوع ماهی را افزایش داد و افههراد

، در حالی که  آبزی پروری سالمون چندبرابر شده بههود صههید۱۹۹7 تا ۱۹88بیشتری به دنبال صید آن رفتند. از سال 
 درصد افزایش یافت27سالمون وحشی هم در سراسر جهان 

کتههاب راهنمههای جههامع  آبزی پههروریدرد و رنج ماهیان صنعتی نیز شبیه زجر سههایر حیوانههات صههنعتی اسههت. در 
 عامل اصلی استرس ماهی ها در این صهنعت اینگههونه فهرسههت شههده اسههت: کیفیههت آب، شههلوغی،شش ۱0۹سالمون

- آب به اندازه ای آلوده است۱رسیدگی، مزاحمت، تغذیه و سلسه مراتب. به زبان ساده تر این شش عامل عبارتند از:
- به حدی درون آب شلوغ اسهت کهه ماهی ههها شهروع بهه خهوردن یکههدیگر2که نفس کشیدن در آن مشکل است 

- رسیدگی به حیوانات به حدی با خشونت انجام می شود که تهها روز پههس از صههید، اثههرات فیزیولوژیههک۳می کنند 
- تغههذیه ناکههافی و5- ایجاد مزاحمت توسط دامداران و حیوانات وحشی 4استرس در بدن صید کامل نمایان است 

- ناتوانی در تشکیل یک سلسله مراتب اجتماعی که منجر بههه حملههه6ناسالم که سیستم دفاعی را تضعیف می کند و 
حیوانات به یکدیگر و خوردن هم می شود.

 این مشکلت کامل رایج هستند و این کتاب آنها را «مولفه های جدایی ناپذیر آبزی پروری» می نامد.
 اسههت کههه ایههن۱۱0یکی از منابع اصلی زجر ماهی های سالمون و دیگر ماهی های صنعتی، وفههور شههپش های دریههایی

موجودات در آب های آلوده تکثیر می شوند. این شپش باعث ایجههاد زخم هههای بههاز شههده و برخههی موااقههع صههورت
ماهی ها را تا استخوان می خورند. این پدیده به حدی در آبزی پههروری صههنعتی رایههج اسههت کههه آن را «تههاج مههرگ»

 هزار برابر یک محیط طبیعی، شپش دریایی ایجاد می کند.۳0می نامند. یک آبزی پروری سلمون 

 درصد ماهی ها، در آبزی پههروری صههنعتی کههامل۳0 تا ۱0ماهی هایی که از این شرایط جان سالم بدر می برند ( مرگ 
 روز گرسنگی بکشند تا  هنگام انتقال به کشههتارگاه، فضههولت بدنشههان۱0 تا 7پذیرفته شده است) احتمال باید بین 

خارج شود. در کشتارگاه این ماهی ها با بریده شدن آبشش شان کشته می شوند و سپس آنها را داخل یک مخزن آب
می اندازند تا خون به صورت کامل از بدنشان خارج شود. معمول ماهی هنگامی که زنده است کشته می شههود و  بهها
درد فراوان جان می دهد. در برخی موااقع نیز ماهی ها به صورت آنی و ناگهانی کشهته می شههوند امهها شههیوه های ذبههح
رغ و بواقلمهون، ناگهانی اقابل اعتماد نیستند و ممکن است موجب رنج بیشتر حیوان شنود. برای مهاهی نیهز ماننهد م

اقانون ذبح انساندوستانه وجود ندارد.

آیا صید ماهی وحشی جایگزینی مناسب و انسانی تر نسب به صید صنعتی است؟ ماهی هههای وحشههی اقطعهها اقبههل از
صید شدن، زندگی بهتری نسبت به ماهی های صنعتی دارند چون در آب هههای آلههوده و همچنیههن مخههازن فشههرده و
108 salmon
109 Handbook of Salmon Farming
110   sea lice 
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شلوغ زندگی نمی کنند. این تفاوت مهمی است. اما بگذارید روش های صید پرطرفدار ترین ماهی ها  در آمریکا یعنی
ماهی تن، میگو و سالمون را بررسی کنیم. معمول از سه روش برای صید ماهی در آمریکا اسههتفاده می شههود: لنههگ

. لنگ لین مانند یک سیم تلفن است که از این سیم اصلی، سههیم های متعههدد دیگههری۱۱۳  و پرساین۱۱2، ترال۱۱۱لین
منشعب شده که به انتهای هر یک از انشعاب ها یک اقلب متصل است. لنههگ لیههن توسههط شههناورهایی روی آب
می ماند. اقایق ماهیگیری، ده  ها، صدها یا حتی هزاران تور از این نوع را داخل آب می اندازد. به شناورها هم جی پههی
اس و تجهیزات الکترونیک دیگر متصل می کنند تا به آسانی بتوانند آن ها را بیابند. البته یهک اقهایق  ایهن تعهداد تهور

نمی اندازد بلکه، ده ها صدها و در بزرگ ترین اسکادران ها حتی هزاران اقایق ماهیگری هستند.

 کیلومتر است که این مقدار معادل سه برابر عرض کانال مههانش اسههت.۱20امروزه طول یک تور لنگ لین بالغ بر 
 میلیون اقلب در تورهای لنگ لین در دنیا بههه آب انههداخته شههود. صههید بههه27تخمین زده می شود که در هر روز 

 گونه دیگر را هم نابود می کنند. نتایج یههک۱45روش لنگ لین نه تنها ماهی های هدف خود را از بین می برد بلکه 
 میلیون ماهی غیر هههدف می شههود4.5تحقیق نشان داد که صید ماهی به روش لنگ لین هر ساله باعث کشته شدن 

 هزار پرنده75 هزار لک پشت دریایی ، 60 میلیون کوسه، یک میلیون نیزه ماهی، ۳.۳(صید ضمنی) که از این تعداد 
 هزار دلفین و نهنگ هستند.20دریایی و 

البته صید لنگ لین به اندازه صید با تورهای ترال (کیسه ای) ماهی های غیر هههدف را اقربههانی نمی کنههد. یههک تههور
6.5 تا 4.5کیسه ای ویژه صید میگو، سطحی به عرض بیست و پنج تا سی متر را جارو می کنند. تور ترال با سرعت 

کیلومتر در ساعت برای چندین ساعت در کف ااقیانوس ها کشیده می شههود تهها  میگوههها (و هههر چیههز دیگههر) را بههه
اا همیشه برای صید میگو صورت می گیرد و معادل دریایی پاکسازی کامههل اصطلح جارو کند. صید با تور ترال تقریب
جنگل استوایی است. تورهای ترال در حین صید هر نوع موجود دریایی مانند ماهی، کوسه، خرچنگ، ماهی مرکههب
اا همه تلف می کند. –و گوش ماهی و ...  یعنی حدود صد گونه مختلف موجود دریایی-  را به دام می اندازد که تقریب

در این شیوه ی «درو» و بر جا نهادن زمین سوخته چیزی پلید وجود دارد.  در یک عملیات صید با تور ترال به طههور
 درصد موجودات صید شده، صید ضمنی هستند. در برخی از کم بازده ترین مههوارد، میههزان صههید۹0 تا 80متوسط 

 درصد می رسد، و این حیوانات مرده به داخل آب ریخته می شوند.۹8ضمنی به 

 زندگی ااقیانوسی هستیم. ماهیگیری به شیوه مههدرن  اکوسیسههتمی راکلما عمل در حال از بین بردن تنوع و شادابی 
رتن است  نابود مهی کنهد. واقهتی مها مطلههوب تریهن که ضامن بقای مهره داران پیچیده  تر مانند ماهی های سالمون و 
ال گوشتخواران بالدستی زنجیره غذایی هستند، از بین می بریم ، عمل باعث شکوفایی و تکههثیر ماهی ها را، که معمو

 جانوران پایین تر را هم صید می کنیههمآنمقطعی جانورانی می شویم که در زنجیره غذایی پایین تر هستند. ما سپس 
و آنها نیز به سرعت مضمحل می شوند و سپس ما سراغ موجودات پایین تر در زنجیره  غههذایی می رویههم. چههون ایههن
تغییرات در طی چند نسل اتفاق می افتند ما متوجه تغییرات نمی شویم . (آیا می دانید که پدربزرگ های شما چه نوعی
ماهیانی می خوردند؟) همچنین با توجه به اینکه حجم صید کاهش نمی یابند دچار این تصههور اشههتباه می شههویم کههه

111 longline
112 trawling
113 purse seine
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وضعیت صید پایدار است در حالی که اینچنین نیست. این تخریب توسط هیچ شخص واحههدی برنههامه ریزی نشههده
است بلکه این ااقتصاد بازار است که ناگزیر موجب بی ثباتی می شود. اگر بخواهیم داقیق صههحبت کنیههم،  مهها در حههال
تهی کردن ااقیانوس ها نیستیم بلکه ااقدام ما مانند پاکسازی کامل جنگل  و  جایگزین کردن آن با مزارع تک محصولی

مثل مزارع سویا است.
صید با تورهای لنگ لین و ترال، نه فقط از لحاظ زیست محیطی نگرانی برانگیزند  بلکه بی رحمههانه نیههز هسههتند.
صید با تور ترال باعث می شود که صدها گونه دریایی برای چندین ساعت در تماس با هم له شده، به صههخره ههها و
مرجان های ته ااقیانوس کوبیده شوند و سپس به بال کشیده شوند. این بالکشیدن باعث افت فشار بیههرون بههدن آنههها
می شود و این  در برخی موااقع باعث می شود که چشم های آنان از حداقه بیرون بزنهد و یهها احشههای داخلههی آنهها از
دهانشان بیرون بزند. در صید لنگ لین هم، فرایند مرگ جانوران، تدریجی و فرسایشی اسههت. برخههی از جههانوران
دریایی به اقلب گیر می کنند و هنگامی که از اقلب جدا می شوند جان می دهند. گروهی دیگر به دلیل گیرافتادن در
اقلب، طعمه جانوران دیگر می شوند و گروهی نیز که اقلب در دهانشان گیر کرده در حیههن تلش بههرای رهههایی از

اقلب مجروح می شوند و می میرند.
رتن کههه مههاهی مههورد اما روش سوم صید، استفاده از تورهای پرساین (کیفی) است که از این روش برای صید ماهی 
علاقه مردم آمریکا است استفاده می شود. در این شیوه، تور مانند یک دیواره عمودی به دور یک گله ماهی  انههداخته
می شود و این دیواره به تدریج ماهی ها را از چهار طرف محاصره می کند. هنگامی که همه ماهی ها در محدوده تههور
اقرار گرفتند، پایین تورهای به هم جمع می شود تا شکل یک کیف دستی بند دار بوجود بیاید. سپس ماهی های هدف
و غیر هدف که داخل تور گرفتار شده اند روی عرشه اقایق ریخته می شوند. آنگاه مههاهیگیران ماهی هههای هههدف را از
جانوران غیر هدف جدا می کنند. در این حین بیشتر موجودات صید شده روی عرشه یا خفه می شوند و یا در حالی
که زنده اند  آب شش هایشان بریده می شود  و جان می دهند. در برخی موااقع تور روی یخ خالی می شههود کههه ایههن

۱۱4علوم رفتاری کاربردی حیوانههاتااقدام زمان جان دادن ماهی را طولنی تر می کند. نتایج یک تحقیق که در ژورنال  

 داقیقه بههه طههول۱4منتشر شده نشان می دهد زمانی که تور روی یخ خالی می شود فرایند جان دادن ماهی های حدود 
می انجامد که این زمان در مورد ماهی های وحشی و پرورشی یکسان است.

آیا تمام  موضوعاتی که گفتیم به اندازه ای برایمان اهمیت دارد که غذایمان را تغییر بدهیم؟ آیا برای اینکههه در مههورد
خوردن ماهی تصمیم بگیریم نیاز به برچسب های اطلع رسههانی بهههتری داریههم؟  اگههر روی بسههته بنههدی ماهی هههای

75سالمون برچسب های بهتری نصب شود کافی است؟ اگر روی برچسب  بهه مهها بگوینهد سهالمون هایی بها طهول 
سانتیمتر در فضایی به اندازه وان حمام نگهههداری می شههوند و چشهم های آن ههها از شههدت آلههودگی ایههن آب دچههار
خونریزی می شود، آیا در خوردن ماهی های صنعتی تجدید نظر خواهیم کرد؟ اگر این برچسب ها به ما اطلع بدهنههد
کههه آبزی پههروری صههنعتی بههاعث افزایههش بیمههاری  ماهی ههها، زوال ژنههتیکی و تولیههد بیماری هههای مقههاوم در برابههر

آنتی بیوتیک ها و افزایش جمعیت انگل ها می شود، آیا انتخاب غذایی خود را تغییر خواهیم داد؟

اما برای دانستن بعضی مسائل، نیازی به برچسب های اطلع رسانی نداریم. شاید درصدی از گاوها و خوک ها سههریع
کشته بشوند و زیاد رنج نکشند اما برای ماهی  ها، هیچ مرگ خوبی ندارد؛ حههتی یههک مههاهی از ایههن اقاعههده مسههتثنا
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نیست. لزم نیست که در مورد درد کشیدن ماهی ای که در بشقابتان اقرار دارد تردید کنید چون این مههاهی اقطعهها درد
کشیده است.

آیا درد کشیدن گونه های ماهی، خوک و سایر حیواناتی که گوشتشان را می خوریم با اهمیت ترین اتفااقی است که در
این جهان می افتد؟ اقطعا پاسخ منفی است اما سئوال این نیست. سؤال این است که:  آیا این درد کشیدن از سوشههی،

کالباس خوک و یا ناگت مرغ مهم تر است؟

6.

خوردن حیوانات

با توجه به اینکه ما به تنهایی غذا نمی خوریم، تصمیماتی که در مورد غذایمان می گیریم پیچیده  می شود.  از دیربههاز،
به اشتراک غذا باعث بوجود آمدن پیوندهای اجتماعی بوده است. غذا، خانواده و حههافظه از دیربههاز بهها هههم مرتبههط

بوده اند. ما صرفا حیواناتی نیستیم که می خوریم، بلکه حیوانات را می خوریم.

برخی از مطبوع ترین خاطرات مههن اینههها بههوده انههد: خههوردن هفتگههی سوشههی بها صههمیمی ترین دوسههتم؛ خههوردن
همبرگرهای بواقلمون پدر با خردل و پیاز کبابی در حیاط خانه؛ و خوردن فیله ماهی شور مادر بزرگ در جشن بهههار

یهودیان. اگر این غذاها نبودند، این واقایع، به عنوان خاطرات خوب و فراموش نشدنی ثبت نمی شدند.

گذشتن از مزه سوشی و یا مرغ سر خ شده فقط به معنای صرف نظر کردن از تجربه یک غههذای  لههذت بخش نیسههت.
تغییر نوع غذا و فراموشی مزه ها از خاطره، نوعی خسران و فراموشی فرهنگی به بار می آورد. اما شاید اقبول این نوع
فراموشی، ارزشش را داشته باشد. برای اینکه به یاد حیوانات و نگرانی  خود در مورد رفاه آنههها باشههم شههاید مجبههور

باشم که برخی مزه ها را فراموش کنم و برای خاطرات دلپذیرمان موضوعات دیگری بیابیم.
بیاد آوردن و فراموش کردن بخشی از یک فرایند ذهنی هستند. نوشتن جزئیات یک اتفاق، به منزله ننوشتن جزئیات
یک اتفاق دیگر است (مگر اینکه شما تا ابد به نوشتن ادامه بدهید).  بیههاد آوردن یههک چیههز، فرامههوش کههردن چیههز
دیگری است ( مگر اینکه شما تا ابد در حال یادآوری باشید). همچنین فراموشی می تواند اخلاقی یهها خشههونت بههار
باشد. ما نمی توانیم تمام اتفااقاتی را که تا کنون برای ما ر خ داده تا ابد به یاد داشته باشیم. پس سئوال این نیست کههه
«آیا ما فراموش می کنیم؟» بلکه سئوال این است که «چه چیزی و یا چه کسی را فرامههوش می کنیههم؟»؛  سههئوال ایههن

نیست که :«آیا تغذیه ما تغییر خواهد کرد؟» بلکه سئوال در مورد چگونگی تغییر آن است.

اخیرا من و دوستم شروع به خوردن سوشی گیههاهی در رسههتوارن ایتالیههایی نزدیههک خههانه ام کههرده ایههم. بههه جههای
همبرگر های بواقلمونی که پدرم سر خ می کرد،   من همبرگر سبزیجات در حیاط بههرای بچه ههها سههر خ خههواهم کههرد.
همچنین امسال تلش کردیم که در جشن بهار یهودیان، غذای اصلی، فیله ماهی شور نباشد (روشن است که هنههوز
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آن را ترک نکرده ام). اما در عوض کوشیدیم داستانی درباره اش بگوییم. همراه با داسههتان اکسههودوس [رهههایی بنههی
–اسرائیل از بردگی در مصر]  که عظیم ترین داستان چیرگی غیرمنتظره ی فرودستان بر اقدرتمندان است  می تههوان –

داستان های دیگری درباره رابطه فرودستان و فرادستان روایت کرد.

برای من خوردن آن غذاهای ویژه با آن افراد ویژه در آن موااقع ویژه، کامل عامدانه بود؛ یعنی ما عمدا آن غذاها را از
میان غذاهای دیگر انتخاب می کردیم. و حال باید لیه ای دیگر از اراده و عمد را به غههذا خههوردن خههود اضههافه مههی
کردیم. من حاضرم برای انجام کار درست، در سنت ها بازنگری کنم  اما شاید در این مواقعیت ها، سنت کنار گذاشته

نشود بلکه با اقدری تغییر اجرا شود.

به نظرم خوردن گوشت خوک های پرورش یافته در دامداری های صنعتی یا سیر کردن خههانواده بهها ایههن گوشههت ها
اشتباه است. شاید حتی ساکت نشستن در کنار دوستانی که گوشت  خوک صنعتی را می خورند هم اشتباه باشد هههر
چند که اعتراض کردن به آنها دشوار باشد. خوک ها بدون تردید بههاهوش هسههتند و محکههوم بههه زنههدگی سههخت و
ه حهتی طااقت فرسا در دامداری های صنعتی شده اند؛ داقیقا مثل اینکه یک سگ را داخل یک کمهد حبهس کنیهد. البت

شرایط زندگی  سگ محبوس داخل کمد از خوک دامداری صنعتی بهتر خواهد بود.

به دلیل مشابه، من گوشت پرندگان و همچنین جانوران دریایی را هم که به روش صنعتی تولید شده اند نمی خورم.
چشم در چشم شدن با موجودات دریایی و پرندگان به اندازه خیره شدن به چشم  خوک ها باعث جلب ترحههم مههن
نمی شود اما چون در تحقیقات خود به هوش و پیچیدگی های اجتماعی پرندگان و ماهی ها پی برده ام به همین دلیههل

زجر کشیدن آنها در دامپروی های صنعتی به اندازه زجر کشیدن خوک ها، برایم حائز اهمیت است.
البته به نظر من گوشت گاو صنعتی در مقایسه با گوشت خوک و پرندگان صنعتی، کمتر وهن آمیز  است (و گوشت

ال  کمههتر از۱00گاوهایی که   درصد با علف تغذیه شده اند، اگر از زمان کشتار دردناک شان چشم پوشی کنیم،  احتما
همه گوشت ها اقابل اعتراض است). اما گفتن اینکه چیزی کمتر از خوک ها یا مرغ های صنعتی وهههن آمیههز اسههت،

مزیت چندانی نیست.
.

 بر خلف بعضی مردم جهان جهان که مثل ما به گستره وسیعی  از  مواد غذایی دسترسی ندارند، خوردن حیوانههات
اا ضروری نیست. پس چرا ما باید گوشت حیوانات را بخوریم؟ من به عنوان فردی پاسخ ایهن برای خانواده من مطلق
سئوال را می دهم که اقبل عاشق خوردن گوشت حیوانات بودم. رژیم گیاهخواری می تواند هم غنههی و هههم بسههیار
لذتبخش باشد  اما انصافا من بر خلف بسیاری از گیاهخواران نتوانستم متقاعد شوم که گیاهخواری به اندازه رژیمی
که گوشت در  آن وجود دارد غنی است (البته کسانی هم  که گوشت شامپانزه مصرف می کنند  رژیم غذایی غربی ها،
به نظرشان فااقد لذت است). من عاشق سوشی هستم؛ من عاشق مرغ سوخاری هستم؛ من عاشق یک استیک خههوب

هستم اما  محدودیتی برای عشق من وجود دارد.

از زمانی که من متوجه وااقعیت های دامداری صنعتی شدم، نخوردن گوشت های متداول، برایم تصمیم دشواری نبوده
–است. همچنین برایم دشوار است که تصورم کنم کسی  البته به جز کسانی که از دامداری صنعتی منفعت ااقتصادی

نصیبشان می شود- از دامداری صنعتی دفاع کند. 
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اما هنگامی که با دامپروری ای از نوع دامپروری پل ویلیس و یا مرغداری فرانک ریس مواجه می شوم، مسئله پیچیده
می شود.  فعالیتی که آنها انجام می دهند از نظر من جای تقدیر دارد و واقتی بههه آلترناتیوهههای آن ههها نگههاه مههی کنههم، 
نمی توانم از تحسین آن ها همچون اقهرمان خودداری کنم. آنها برای حیواناتی که پرورشههان می دهنههد، اهمیههت اقائههل
هستند و تا جایی که توان و آگاهی دارند از آنها مرااقبت می کنند. اگههر مهها مصههرف کننههدگان، تقاضههای خههود بههرای
گوشت خوک و پرندگان را منطبق بر ظرفیت کره زمین کنیم (که یک اگر بزرگ است) آنگاه نمی توان فعههالیت ایههن

دامپروران را از نقطه نظر زیست محیطی زیر سئوال برد و از آنها انتقاد کرد.

خوردن هر نوع گوشت حیوان الزاما حمایت از دامداری صنعتی به شمار می آید، حتی اگههر ایههن تقاضهها غیرمسههتقیم
باشد چون گوشت خوردن باعث افزایش تقاضا برای گوشت می شود. اهمیت این موضوع کم نیست اما دلیل اصههلی
من برای نخوردن خوک های دامپروری پل ویلیس و یا مرغ های مرغداری فرنک ریس چیز دیگری است. البته حههال
که با پل و فرانک دوست شده ام و اقرار از کتابم را بخوانند، گفتن این موضوع که گوشت تولیدی  آنها را نمی خورم

برایم دشوار است به ویژه که آنها اقرار است این کتاب را بخوانند.

با آنکه پل هرکاری که از دستش برمی آید برای راحت زندگی کردن خوک ها انجام می دهد اما باز هم خوک هههای او
عقیم می شوند و باید مسافتی طولنی از دامپروری تا کشتارگاه را بپیمایند. اقبل از اینکه ویلیس با دیان هلورسون که
متخصص در امور رفاه حیوانات است ملاقات کند، او دم خوک ها را می برید که این موضوع نشههان می دهههد حههتی

مهربان ترین دامپرورها هم برخی موااقع به  فکر رفاه حیوانات خود نیستند.

و بعد مسئله کشتارگاه است. فرنک خود اعتراف می کند که او در یافتن کشتارگاهی کههه بتوانههد طبههق معیارهههای او،
بواقلمون هایش را ذبح کند مشکل دارد و  به دنبال یهافتن کشهتارگاهی ایهده آل اسهت. امها در مهورد ذبهح خوک هها،
«پارادایس لکر میتس» وااقعا مثل یک بهشت است. به دلیل سههاختار صههنعت گوشههت و اقههوانین وزارت کشههاورزی
آمریکا، هم پل و هم فرنک مجبور هستند که حیواناتشان را برای ذبح به کشتارگاه هایی بفرستند که کنترل اندکی بههر

عملکرد آنها دارند.

دامپروری هم مثل هر چیز دیگری نقاط ضعف دارد. در دامپروری احتمال واقوع سانحه و حادثه وجود دارد و برخی
موااقع آنطور که باید و شاید درست عمل نمی شود. زندگی مملو از نقایص است اما اهمیت برخی نقایص از برخههی
دیگر بیشتر است. اما دامداری صنعتی و کشتارگاه ها چقدر باید نااقص باشند تا ما آنها را کامل نههااقص بههدانیم؟ خهط
اقرمز ما کجا باید باشد؟  مردمی که برایشان احترام اقائل هسههتم، نظههرات متفههاوتی در ایههن مههورد دارنههد.  امهها مههن و

ال گوشت را کنار بگذاریم. خانواد ه ام با توجه به وااقعیت صنعت گوشت در دنیای امروز متقاعد شده ایم که ک
 

البته می توانم مواقعیت هایی فرضی را تصور کنم که ناچار خواهم بود گوشت بخورم- شاید حتی مواقعیههتی بوجههود
بیاید که مجبور به خوردن گوشت سگ شوم- اما بعید است که این مواقعیت  ها برایم پیش بیاید. گیههاهخواری یههک
چارچوب ذهنی انعطاف ناپذیر است، و من از وضعیت ذهنی که در آن ناچار بودم مرتب درباره خههوردن حیوانههات
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تصمیم گیری کنم بیرون آمده ام (چه کسی می تواند همیشه در چنین وضعیتی زندگی کند؟) و به وضعیت تعهههد بههه
اینکه هیچ واقت گوشت نخورم رسیده ام.

این وضعیت  مرا به یاد کافکا می اندازد؛ زمانی که مقابل آکواریوم در باغ وحش برلین به چشمان یههک مههاهی خیههره
شده بود. او  درون خود احساس آرامش کرد چون تصمیم گرفته بود دیگر حیوانات را نخورد. کافکهها،  مههاهی را بههه
عنوان یکی از اعضای خانواده نامرئی خود پذیرفته بود؛ البته نه به عنوان یک موجههود برابههر، بلکههه بههه عنههوان یههک
موجود زنده که باید نگرانش بود. من هم با تجربه ای مشابه در کشتارگاه پارادایس لکر میتس مواجه شدم. هنگههامی
که با خوکی که در راه کشتارگاه ماریو بود چشم در چشم شدم، البته «احساس آرامش»   نداشتم (تا به حال آخریههن
کسی بوده اید که یک موجود دیگر می بیند؟)  اما از خودم هم خیلی شرمنده نبودم. آن خوک،  منبههع فراموشههی مههن
نبود. در وااقع منبع نگرانی من بود. از اینکه عامل مرگ او نبههودم احسههاس آرامههش داشههتم- و دارم. البتههه احسههاس
آرامش من برای خوک اهمیتی ندارد اما برای خودم مهم است. و این هم بخشهی از نگهرش مهن در مهورد خهوردن
–حیوانات است. حال اینکه فقط مسائل مربوط به خودم را ببینم  مسائل خورنههده ی حیههوان را نههه حیههوان خههورده

 سوی دیگر این معادله را فراموش کنیم.عامدانه–شونده را  دیگر برایم ااقناع کننده نیست. دیگر نمی توانم 

البته در زندگی، خانواده مرئی و وااقعی نیز وجود دارد. حال که تحقیقاتم به پایان رسههیده، دیگههر بهه سههختی ممکههن
است به چشمان حیوانات صنعتی خیره شوم. اما چندین بار در روز و در خیلی از روزهای زندگی خود، به چشمان

پسرم خیره خواهم شد.
تصمیم من مبنی بر نخوردن حیوانات برایم یک الزام به شمار می  آید البته این تصمیم من، محدود و شخصی اسههت.
این مسئولیتی است که در چارچوب زندگی خود پذیرفته ام نه در چارچوب زندگی دیگران.  تا حدود شسههت سههال
پیش، دلیل من برای کسی اقابل درک نبود چون در آن زمان دامداری صنعتی هنوز غالب نشده بود. اگر من در زمان
دیگری متولد می شدم شاید به نتایج دیگری می رسیدم. حال که به این نتیجه رسیده ام که گوشت نخورم به این معنی

 مخالف خوردن گوشت حیوانات هستم. مخالفت با کتک زدن کودک  برای ادب کردن او، بهههدر کل،نیست که من 
معنی مخالفت با انضباط شخصی نیست. روش های تربیتی من برای فرزندم به این معنی نیست که این روش ها را به

والدین دیگر هم تحمیل کنم. تصمیم گیری برای خودم و خانواده ام، تصمیم برای کشورم یا کل جهان نیست.

 با این حال، به نظرم اینکه نظرات و تصمیمات مان در مورد خوردن حیوانات را به اشتراک بگذاریم، کههاری ارزنههده
است. اما من این کتاب را ننوشتم تا به یک نتیجه گیری شخصی برسم. صنعت دامداری را صرفا انتخاب های غذایی
مردم، کنترل نمی کند بلکه تصمیمات سیاسی نیز در شکل گیری آن دخیل است. انتخاب یک رژیم غههذایی شخصههی
کافی نیست. مهم این  است که من تا چه حد مایل هستم که نظرات و تصمیمات خههود را در مههورد جایگزین هههای
دامداری صنعتی تحقق ببخشم؟ (شاید من تولیدات آنها را مصرف نکنم اما تعهد من به حمایت از شههیوه دامههپروری
پل و فرنک هر چه عمیق تر شده است.) من از دیگران چه انتظاری دارم؟ زمانی که بحث خوردن گوشت حیوانههات

پیش می آید همه ما باید از یکدیگر چه انتظاری داشته باشیم؟

کامل واضح است که من تنها کسی نیستم که از دامداری صنعتی بیزار هستم اما مشخص نیست که این بیزاری  چههه
نتایجی در بر دارد. آیا بی رحم بودن دامداری صنعتی در اقبال حیوانات و آلودگی زیست محیطههی ایههن صههنعت بایههد
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منجر به این شود که همه مردم همواره تولیدات دامداری صنعتی را تحریم کنند؟ آیا تحریم بخشههی از ایههن سیسههتم
ال هههم دامههداری اا محصولت حیوانی مان را از منابع غیرصنعتی تأمین کنیم امهها کههام کافی است -طوری که  ترجیح
صنعتی را تحریم نکنیم؟ آیا این معضل با تغییر انتخاب های شخصی ما حل و فصل خواهد شد و یا برای حل آن به

ااقدامات سیاسی جمعی و اقوانین جدید نیاز است؟ 

کجا من می توانم با کمال احترام با کسی مخالفت کنم؟ و کجا باید به خاطر احترام به  ارزش های عمیق تههر،  موضههع
گیری کنم و از مردم بخواهم که به من بپیوندند؟ کجا وااقعیات موجود جای بحث و اختلف نظر بااقی می گذارنههد و
کجا ما را به عمل دست جمعی مجاب می کنند؟  من هرگز تاکید نکرده ام که خوردن گوشههت همیشههه بههرای همههه
نادرست است و یا صنعت دامپروری با وجود شرایط فعلی اسفبار خود غیر اقابل اصلح است. من باید چه موضعی

در مورد خوردن حیوانات داشته باشم که مطابق اصول اخلاقی باشد؟

کمتر از یک درصد حیواناتی که برای مصرف گوشت شان در آمریکا کشته می شوند در دامپروی های خانوادگی رشد کرده اند. 

 

1.

الت بیل و نیكو

جاده های منتهی به مقصد من، فااقد تابلوهای اطلع رسانی هستند و تمام تابلوها توسط محلی ههها کنههده شههده اسههت.
 که اقصد تهیه گزارشی از این شهرستان را داشت گفت:«دلیلی برای آمدننیویورک تایمزیکی از محلی ها به خبرنگار 

به بولیناس وجود ندارد. سواحل اینجا کثیف است،  آتشنشانی افتضاح است، محلی ها، برخوردهای خصمانه و تمایل
به آدمخواری دارند.»
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م اندازه های فوق العهاده و۳0البته وااقعا اینگونه نبود.  ه دلیهل چش  مایل رانندگی در کنار ساحل از سن فرانسیسکو، ب
 نفهری بولینههاس2500پیش آمدگی های طبیعی آب در ساحل، سفر وااقعا دلچسبی بود. هنگههامی کهه بهه شهرسههتان 

 هزار نفری جای خوبی بههرای500 میلیون و 2رسیدم از خودم سئوال کردم که چرا تا به حال فکر می کردم بروکلین 
زندگی است؟ در آنجا بود که متوجه شدم که چرا ساکنان بولیناس با بدگویی از این منطقه نمی خواهند افراد دیگری

در این شهرستان سکونت پیدا کنند.
شاید به همین دلیل، زمانی که بیل نایمن با اشتیاق مرا به خانه اش دعوت کرد متعجب شدم. البته دلیل اصلی اینکه به

این شهرستان آمده بودم، بازدید از گاوداری بیل بود. 
یک سگ، بزرگتر و آرامتر از جرج، اول از همه به من خوشامد گفت و سپس نوبت بههه بیههل و همسههرش نیکههولت
رسید. پس از احوالپرسی های معمول، آنها مرا به خانه ساده خود دعوت کردند. خانه آنها مانند یک صومعه کنار یک
تپه بنا شده بود. ایوان نورگیر خانه آنها مستقیما به اتاق اصلی خانه باز می شد البته با آنکه این اتاق بزرگههترین اتههاق
خانه بود اما چندان هم بزرگ نبود. یک کاناپه راحتی تیره و سنگین، در مقابههل شههومینه سههنگی اتههاق اقههرار داشههت.
اقفسه ها هم مملو از کتاب های مربوط به موضوع غذا، دامپروری و غیره بود. ما دور یک میز چوبی داخل آشههپزخانه

کوچک نشستیم که هنوز بوی صبحانه از داخل آشپزخانه به مشام می رسید. 
بیل اینگونه شروع به توضیح دادن کرد :«پدر من یک مهاجر روس بههود. مههن در نوجههوانی در مغههازه میههوه فروشههی
خانواده در مینیاپولیس کار می کردم. در وااقع این کار مقدمه ای برای آشنایی با مواد غذایی بود. همه اعضای خههانواده

در این مغازه کار می کردند. من نمی توانستم در زندگی ام معجزه ای خلق کنم.» 
چگونه یک پسر شهری یهودی از نسل آول آمریکا به یکی از بزرگترین گاوداران در دنیا تبدیل شد؟پرسیدم: 

سئوال خوبی است که پاسخ خوبی هم دارد.
«مهم ترین انگیزه در زندگی هر شخصی در آن زمان، جنگ ویتنام بود. من تصمیم گرفتم که به گونه دیگری خدمت
کنم، با درس دادن در مناطق فقیرنشین. من با جنبه های مختلف زندگی روستایی آشنا شدم و ناگهان به آن علاقه مند
گایمی نام داشت که بر اثر حادثه ای در گههاوداری، جههان خههود را از شدم. من همراه با همسر اولم (همسر اول نایمن، 

 هکتار زمین گرفتیم و در آن بز و مرغ و اسب نگهداری می کردیههم.۱۱دست داد) داخل مزرعه زندگی می کردیم. ما 
ما فقیر بودیم. همسرم به بچه های  صاحب یکی از گاوداری های درس مههی داد وبههه مهها چنههد گوسههاله ی گاوهههای
جوانی را دادند که به اشتباه باردار شده بودند.» همین اشتباه، سنگ بنای تاسیس نایمن رنچ (گاوداری نههایمن) شههد.

 میلیون دلر برآورد می شود و در حال افزایش است).۱00( امروزه درآمد سالنه نایمن رنچ حدود 
هنگامی که من به خانه آنها رفتم نیکولت زمان بیشتری نسبت به بیل برای مهدیریت گههاوداری شخصی شههان صهرف
می کرد. بیل بیشتر مشغول یافتن بازار برای فروش تضمینی گوشههت گوسههاله و خههوک تولیههد شههده توسههط صههدها
دامپروری خانوادگی زیر مجموعه شرکتش بود. نیکولت که یک وکیل در ساحل شههراقی بهوده، تههک تهک حیوانههات
موجود در گاوداری و نیازهای آنها را می شناخت. بیل که به دلیل سبیل های پرپشههت و همچنیههن پوسههت شههبیه بههه

چرمش، بیشتر شبیه ریختگرهاست، امروزه اغلب به عنوان بازاریاب فعالیت می کند. 
در ظاهر بیل و نیکولت زوج مناسبی برای یکدیگر به نظر نمی رسند چون خصوصیات اخلاقی آنها متفههاوت اسههت.
بیل از آن دسته آدم هایی است که مورد احترام همه اقرار می گیرد و ذاتا یههک رهههبر اسههت. نیکههولت امهها یههک بچههه
شهری، پرحرف، محتاط و مملو از انرژی و دغدغه های مختلف است. بیل، گرم و صمیمی اما درونگههرا و خودخههور

است. او ترجیح می دهد که بیشتر گوش بدهد اما در عوض نیکولت می خواهد بیشتر سخنگو باشد تا شنونده.
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نیکولت گفت:« هنگامی که من و بیل برای نخستین بار با هم ملاقات کردیم من تصور کردم که یک ملاقهات کهاری
است.»

- « تو می ترسیدی که من بفهمم که گیاهخوار هستی.»
- « خب، من نمی ترسیدم اما چون سالها در دامداری ها کار کرده بههودم می دانسههتم کههه شههاغلن صههنعت گوشههت،
گیاهخواران را تروریست می دانند. اگر شما در روستاهای این کشور زندگی می کردید و مردمی کههه بهها پههرورش دام
سر و کار داشتند می فهمیدند که شما گوشت نمی خورید از تعجب، خشک شان می زد. آنها از ایههن می ترسههیدند کههه
شما اقضاوت بدی در مورد آنها انجام بدهید و حتی برای آنها خطرناک باشید. من از اینکه  متههوجه بشههوی کههه مههن

گیاهخوار بودم ترسی نداشتم اما نمی خواستم که در لک تدافعی فرو بروی.»
- «نخستین باری که برای سفارش غذا کنار یک میز نشستیم...»

- « من پاستای سبزیجات سفارش دادم و بیل بلفاصله سئوال کرد: آیا گیاهخوار هسههتی؟ مههن هههم گفتههم بلههه و او
چیزی گفت که باعث تعجب من شد.»

2.

من یک گاودار گیاهخوار هستم

 ماه پس از اینکه من به گاوداری بولیناس نقل مکان کردم به بیل گفتم: «من نمی خواهم که فقط اینجا زندگی کنم.6
من می خواهم که کامل با کارکرد گاوداری شوم و  اینجا کار و مههدیریت کنهم.» بههه همیههن دلیههل شخصهها وارد کههار
گاوداری شدم. در ابتدا کمی از زندگی در گاوداری و کنار دام ها اضطراب داشتم اما اتفااقات بعدی، اضطراب مرا به
کلی از بین برد. هر چه بیشتر در گاوداری واقت می گذاشتم بیشتر به دام ها نزدیک شدم و از اینکه آنها زندگی خوبی

داشتند احساس غرور و افتخار می کردم.

من معتقد نیستم که تنها وظیفه گاودار،  آزاد گذاشتن دام ها و جلوگیری از زجر کشیدن آنهاست. معتقدم کههه مهها بههه
حیوانات بدهکار هستیم چون جان آنها را برای تامین غذای خود می گیریم. آنها حق دارنههد کههه از لههذت های سههاده
زندگی مانند دراز کشیدن زیر نور خورشید، جفت گیری و بزرگ کردن بچه هایشان برخوردار باشند. من معتقدم کههه
آنها لیق این هستند ک از زندگی شان  لذت ببرند و حیوانات ما در اینجا چنین لذتی را می برند. یکی از مشههکلتی
که من با بیشتر استاندارهای تولید گوشت به روش «انساندوستانه» دارم این است که آنها تنها روی رهایی حیوانههات
از زجر کشیدن تمرکز می کنند. به نظرم این اصل، یک اصل بدیهی است و نیاز به اقانون نوشته ندارد. هیههچ حیههوانی
در هیچ مزرعه ای نباید بی جهت و غیر ضروری زجر بکشد. اما اگر شما حیوانی را با هدف گرفتن جههان و مصههرف

گوشتش پرورش می دهید آنگاه مسئولیت خیلی بیشتری در اقبال آن حیوان دارید. 

این یک ایده جدید یا فلسفه منحصر به من نیست بلکه در طول تاریخ پرورش حیوانات، بیشتر دامپروران احسههاس
وظیفه می کردند که با حیوانات خوب رفتار کنند. امروزه مشکل این است که امروزه  شیوه های صنعتی عرضه شههده
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که  دانشکده های «علوم حیوانی» پیشنهاد می کنند جایگزین دامپروری سنتی شده است. دیگر  آشههنایی شخصههی ای
که دامپرور سنتی با هر یکی از حیوانات مزرعه اش داشت  از بین رفتههه چههون سیسههتم های غیرشخصههی جههایگزین
شده اند. در حال حاضر برای یک دامپرور غیر ممکن است که مثل تمام هزاران و یهها دهههها هههزار خههوکی را کههه در
سالن دامداری نگه داشته می شود  بشناسد و به صورت دستی به آنههها خههوراک بدهههد.  دغههدغه اپراتههور ایههن نههوع
دامداری ها، مسائلی در مورد فاضلب و اتوماسیون است و در این فرایند خود حیوان عمل به فراموشی سپرده شده

است. در چنین شرایطی وظایف گاودار فراموش شده است؛  اگر به کلی انکار نشده باشد.

از نظر من حیوانات با ما به یک توافق رسیده اند. یعنی نوعی معامله. هنگامی که دامپروری به شههیوه صههحیح انجههام
می شود، انسان ها می توانند برای حیوان زندگی و مرگ بهتری  نسبت به زنهدگی و مهرگ در حیهات وحهش فراههم
کنند.  این موضوع اهمیت بسیاری دارد. من چند بار به صورت تصادفی، در گاوداری را باز گذاشته ام اما حتی یههک
حیوان هم فرار نکرده است. دام ها نیازی به فرار از اینجا ندارند چون اینجا احساس امنیههت می کننههد، فضههای کههافی
برای چرا دارند و همچنین آب سالم و علف در کنار دوستانشان مهیا است و همههه چیههز برایشههان بههه خههوبی اقابههل
پیش بینی است. شاید بتوان گفت که آنها ماندن در اینجا را انتخاب کرده اند. البتههه ایههن یههک اقههراردارد کههامل ارادی
نیست چون آنها مثل نمی توانستند انتخاب کنند که کجا بدنیا بیایند اما خود ما هههم نمههی تههوانیم محههل تولههدمان  را

انتخاب کنیم.

این تفکر که انسان، بخشی از طبیعت است هم  برای ما  از اهمیت بالیی برخوردار است. من همههواره بههرای الهههام
گرفتن، به سیستم های طبیعی مراجعه کرده ام. طبیعت، بسیار ااقتصادی است. حتی اگر یک حیوان شکار نشههود، پههس
از مرگش به سرعت مورد استفاده اقرار می گیرد. در طبیعت، حیوانات خورده می شوند؛ چه توسههط درنههدگان و چههه
توسط لشخورها.  با آنکه گاو، یک حیوان کامل علفخوار به شمار می آید اما  در طول این سههالیان مهها چنههدین بههار
مشاهده کرده ایم که گاوها، استخوان گوزن ها را می جوند. همچنین چند سال پیش هنگامی که یک هیئت حقیقههاتی
متوجه شدند که گوزن ها تخم پرندگانی را که روی زمین تخم می گذارند می خورند، شوکه شدند. طبیعت، سیال تر
از آنی است که ما تصور می کنیم. برای حیوانات کامل طبیعی و عههادی اسههت کههه حیههوان دیگههری را بخورنههد و از
آنجایی که انسان ها نیز بخشی از طبیعت هستند، خوردن حیوانات برای انسان ها نیز باید کامل طبیعی و عادی باشد.

البته این بدان معنا نیست که ما مجبور هستیم که حیوانات را بخوریم. من به عنوان یک شخص، حههق انتخههاب دارم
که به دلیل شخصی گوشت نخورم. من چون ارتباط صمیمی و نزدیک با حیوانات دارم نمی توانم گوشههت آنههها را
بخورم.  من فکر می کنم که اگر گوشت بخورم احساس بدی پیدا خواهم کرد. در نههزد مههن دامههداری صههنعتی کههار
درستی نیست نه به دلیل اینکه  گوشت تولید می کند بلکه به دلیل اینکه هر گههونه شههادی را از حیوانههات مههی دزدد.
اجازه بدهید به نحو دیگری توضیح بدهم. اگر من دزدی کنم، وجدانم ناراحت می شود چون دزدی  ذاتا عمل بدی
است. گوشت، ذاتا چیز بدی نیست و اگر من کمی گوشت بخوردم واکنش من تنها احساس پشیمانی خواهد بود. 

من فکر می کردم که چون گیاهخوار هستم دیگر از تلش برای تغییر رفتارهای نادرستی کههه بهها حیوانههات دامههداری
صنعتی صورت می گیرد معاف هستم. تصور می کردم که با خودداری از گوشت خوردن، وظیفه خود را انجام داده ام
اما این تصور در حال حاضر برایم احمقانه به نظر می رسد. گیههاهخوار بههودن بههاعث سههلب مسههئولیت مههن دربههاره
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چگونگی پرورش حیوانات در کشورم نخواهد شد آن هم در شرایطی کهه مصهرف گوشهت ههر روز در کشهورم و
سراسر جهان در حال افزایش است.

 در ارتباط هستند. خیلهی از آنهها۱۱5من دوستان و آشنایان وگن زیادی دارم که برخی از آنان با پیتا یا فارم سنکچری
معتقدند که در نهایت انسانیت اقادر به حل معضل دامداری صنعتی خواهد شد آن هم با متقاعد کههردن مههردم بههرای
ترک خوردن حیوانات. البته من با نظر آنها مخالفم و معتقدم حدااقل در نسل ما، این اتفاق ر خ نخواهههد داد و شههاید
چند نسل بعد اتفاق بیفتد. اما در میان مدت، باید اتفاق دیگری ر خ بدهد تا اینکه از زجر شدید حیوانات که بههر اثههر
دامداری صنعتی بوجود آمده، جلوگیری شود. باید جایگزین هههایی بههرای دامههداری صههنعتی بههابیم و سههپس از آنههها

حمایت کنیم.

خوشبختانه باراقه های  امیدی به آینده وجود دارد. بازگشت به شیوه های منطقی تر دامههپروری در حههال پهها گرفتههن
–است. همچنین یک  اراده  جمعی تازه  در حال شکل گیری اسههت  یههک  اراده سیاسههی و اراده مصههرف کننههده گان،
توزیع کننده ها و رستوران  داران. از سوی دیگر الزاماتی هم در حال شکل گیری است. یکی از این الزامات، رفتار بهتر
ال اینکه شامپویی را کههه روی حیوانههات با حیوانات است. ما داریم به تنااقضات  رفتار روزانه خود آگاه می شویم  مث
آزمایش شده نمی خریم اما از سوی دیگر مرتب گوشت هایی را که در یک سیستم  بسیار ستمگرانه تولید شههده مههی

خریم.
همچنین الزامات ااقتصادی نیز با توجه به افزایش اقیمت بنزین، غلت و مواد شیمیایی مورد  اسههتفاده در کشههاورزی
در حال تغییر است. از سوی دیگر یارانه های کشاورزی و دامههپروری کههه چنههدین دهههه بههاعث گسههترش دامههداری

صنعتی شد به دلیل بحران ها ااقتصادی دیگر اقابل دفاع نیستند. اوضاع در حال تغییر است.

و محض اطلع اینکه، جهان نیاز به تولید این همه حیوان ندارد. دامداری صنعتی از ابتدا به خاطر نیاز به تولید مههواد
غذایی بیشتر، و «سیر کردن شکم گرسنگان» متولد نشد بلکه هدف از تولد آن،  سودآوری بیشتر بههرای شههرکت های
تجاری-دامپروری بود. دامداری صنعتی فقط معطوف به پول است و بس. به همین دلیل است که سیسههتم دامههداری
صنعتی در حال شکست خوردن است و در درازمدت کارساز نخواهد بود. دامداری صنعتی منجر به ظهور صههنعتی
غذایی شده است که نگرانی اصلی آن، سیر کردن شکم مردم نیست. آیا در آمریکا کسی هست که در مههورد هههدف
شرکت هایی که دامپروری را تحت کنترل خود دارند تردید داشته باشد؟ آیا غیر از این است که آنههها تنههها بههه فکههر
سود بیشتر هستند؟ در بیشتر صنایع، این تفکر اقابل اقبول است اما جایی که کال،  حیوانات هسههتند، کارخههانه،  زمیههن
است و محصول تولید شده به صورت فیزیکی خورده می شود، شرایط دیگر اقابل مقایسه با صههنایع دیگههر نیسههت و

نمی توان تفکری مشابه را حکمفرما کرد.

به عنوان مثال،  اگر هدف شما سیر کردن مردم باشد، پرورش حیواناتی که از نظر فیزیکی اقادر به تولید مثل نیسههتند،
منطقی نیست اما اگر هدف تان  تنها کسب سود بیشتر باشد آنگاه این شیوه منطقی است. بیل و من هم اکنههون چنههد
بواقلمون در مزرعه مان داریم که از همان گونه ای هستند که در آغاز اقرن بیستم پرورش داده می شههدند. مهها مجبههور
115  Farm Sanctuary 
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شدیم که به آن گونه های اقدیمی مراجعه کنیم چون بواقلمون های فعلی حتی توانایی راه رفتن ندارند چههه برسههد بههه
اینکه بتوانند بدون کمک، جفت گیری کنند و بچه های خود را بزرگ کنند. این، نتیجه ی  همان سیسههتمی اسههت کههه
سیر کردن شکم مردم برایش فقط نقش حاشیه ای دارد و هیچ علاقه ای به وضعیت حیوانات ندارد. اگر شههما نگههران

سیر کردن شکم مردم در دراز مدت باشید،  آخرین گزینه ای که انتخاب می کنید، همین دامداری صنعتی است. 

طرفه اینکه، در شرایطی که دامداری صنعتی سودی برای مردم در بر ندارد، امهها صههاحبان ایههن صههنعت نههه تنههها بهه
حمایت مردم نیاز دارند بلکه از آنها می خواهند که هزینه اشتباهات این صنعت را نیز بپردازند. آنههها نههه تنههها هزینههه
عملیات دفن ضایعات خود را نمی پردازند بلکه این ضایعات را در محیط زیست مردم پخش می کنند. شههایدجلوی
صندوق پرداخت فروشگاه ها،  هزینه های دامداری صنعتی بههه چشههم نیایههد و مههردم آن را احسههاس نکننههد امهها تهها

سال های سال، اثرات آن بر زندگی مردم بااقی خواهد ماند.

آنچه که هم اکنون باید اتفاق بیفتد، بازگشت به شیوه های سنتی دامپروری و پروش حیوانات در طبیعت اسههت. ایههن
یک رویا پردازی نیست بلکه پیشینه تاریخی دارد. تا اقبل از ظهور دامداری صنعتی در اواسط اقرن بیسههتم، حیوانههات
دامپروری در آمریکا پیوندی نزدیک با علوفه داشتند و اتکای آنها به غلت،  مواد شیمیایی و ماشین آلت بسههیار کههم
بود. همچنین پرورش حیوانات با دادن علوفه به آنها از نظر ااقتصادی نیز در شرایط ااقتصههادی وخیههم فعلههی، بسههیار
مقرون به صرفه است. افزایش اقیمت ذرت، شیوه تغذیه ما را تغییر خواهد داد. گاوها اجازه خواهند داشت که بیشتر
چرا کند و بیشتر علف بخورند. دامداری صنعتی هم در آن صورت مجبور خواهد شد که مشکل مدفوع حیوانات را
به جای انتقال دادن آن مشکل به مردم، به طریقی حل و فصل کند. در وااقع می توان از ایههن مههدفوع در اقههالب کههود

گی وااقعی انساندوستانه و پایدار. برای مراتع و چمنزارها استفاده کرد. آینده همین است: دامپرور

او بهتر می داند

ممنون که نوشته های  نیکولت را در اختیار من گذاشتی. من در پیتا کار می کنم و او یک تولید کننده گوشههت اسههت
اما من او را به عنوان همکار خود در مقابله با دامداری صنعتی می دانم و او دوست من است. من با حرف های او در
مورد اهمیت رفتار خوب با حیوانات و پایین بودن تصنعی اقیمت گوشت صنعتی کامل موافق هستم. مههن همچنیههن
موافقم که اگر کسی می خواهد گوشت حیوان بخورد باید حیواناتی را بخورد که در علفزار چرا کرده اند و این نکته

به ویژه در مورد گاوها صادق است. اما حال سئوال این است که چرا اصل باید حیوانات را بخوریم؟

ابتدا بحران های غذایی و زیست محیطی را درنظر بگیرید: هیچ تفههاوت اخلاقههی میههان گوشههت خههوردن و ریختههن
مقدار زیادی مواد غذایی به سطل زباله وجود ندارد چون حیواناتی که ما می خوریم، مقدار اندکی از خوراکی را کههه

 تهها6به آنها می دهیم، تبدیل به کالری گوشت می کنند. در وااقع هر حیوان به ازای تولید یک کالری گوشت باید بین 
 کالری، خوراک دریافت کند. در آمریکا، ما بیشتر محصولت کشاورزی را که پههرورش می دهیههم  بههه حیوانههات26

۱۳۹



می خورانیم - یعنی زمین و غذایی را که می توان برای سیر کردن شکم انسان و یا حفظ حیات وحش استفاده کههرد،
هدر می دهیم- و جالب اینکه چنین اتفااقی در تمام جهان ر خ می دهد.  

در شرایطی که یک میلیارد نفر در جهان از گرسنگی رنج می برند ، نماینده ویژه سازمان ملل در زمینه مواد غذایی بههه
 میلیون تن از غلت و ذرت به اتانول را  «جنایت علیه انسانیت» خوانده  است. پههس دامههداری۱00درستی  تبدیل 

 میلیون تن غلت و ذرت مصرف می کند.  این میزان مههاده غههذایی756صنعتی چه جنایتی است؟ صنعتی که سالنه 
 میلیههون تههن بههدون در756 میلیارد نفر که از فقر شدید رنج می برند کافی است. البته این ۱.4برای سیر کردن شکم 

 میلیون تن سویایی است که صرف خوراک حیوانات دامههداری های صههنعتی  می شههود. بهها خههوردن225نظر گرفتن 
گوشت، شما از این اتلف منابع حمایت می کنید و همچنین اقیمت مواد غذایی برای فقیرترین انسان های جهههان را
ال چههرا بال می برید؛ حتی اگر فقط از گوشت های نایمن رنچ استفاده کنیههد. امهها سههؤال روشههن ایههن اسههت کههه اصهه

بایدگوشت بخوریم؟

تعدادی از گاوداران به این نکته اشاره می کنند که در برخی از زیستگاه های حاشیه ای که امکان کاشههت محصههولت
کشاورزی در آنجا وجود ندارد، می توان گاو نگهداری کرد و یا گاوها می توانند مواد مغذی مورد نیههاز را در زمههانی
که محصول کشاورزی دچار خسارت می شود  فراهم کنند. البته این مورد تنها دربههاره کشههورهای در حههال توسههعه

۱۱7 که دانشمند پیشتاز در این حوزه و مدیر مجمههع بین المللههی تغییههرات آب وهههوایی۱۱6صادق است. آر کی پاچوری

است و به دلیل فعالیت های خود در حوزه آب و هوا  برنده جایزه صلح نوبل  شده، معتقد است که به دلیل زیسههت
محیطی، همه جمعیت کشورهای توسعه یافته باید از رژیم گیاهخواری استفاده کنند. 

م درسهت مثهل مها از البته به خاطر حقوق حیوانات است که من عضو پیتا شده ام.  می دانیم که حیوانهات دیگهر ه
گوشت و خون و استخوان تشکیل شده اند. یک دامپرور خوک در کانادا، چند زن را کشت و آنههها را از اقلب هههایی
که لشه خوک را از آنها آویزان می کرد، آویزان کرد. در جریان محاکمه این اقاتههل وحشههتناک مشههخص شههد کههه او
گوشت این زنان را به عنوان گوشت خوک به مردم فروخته بود. مصرف کنندگان هههم اقههادر بههه تشههخیص گوشههت
خوک از گوشت انسان نبودند. البته ایرادی به مصرف کننده وارد نیست چههون تفاوت هههای میههان گوشههت انسههان و

حیواناتی چون خوک، مرغ،  گاو و ... بسیار کمتر از شباهت های آنان است. لشه، لشه است و گوشت، گوشت.

حیوانات دیگر هم  مانند ما از  حواس پنجگانه برخوردار هستند. و  ما هر چه بیشتر متوجه می شویم کههه حیوانههات
هم مثل ما  نیاز های رفتاری، روحی و احساسی دارند. حیوانات دیگر مانند انسان ها  لذت و درد و غههم و شههادی را
احساس می کنند. این نکته به خوبی شناخته شده که  احساساتی که باعث هیجان ما می شود باعث هیجان حیوانههات
نیز می شود همان طور که نیکولت اشاره می کند،.حمااقت است اگر بگوییم که همه رفتارههای و احساسههات پیچیههده
آن ها  ناشی از غریزه است. امروزه به  فراموشی سپردن پیامدهای اخلاقی این شباهت ها در دنیای امههروزی،  کههاری
متداول و بی دردسر است. هر چند این کار غلط است. دانستن اینکه چه چیز خوب است و چه چیز بد کفایت نمی

کند. مهم تر این است که عمل کنیم. عمل کردن  نیمی از درک اخلاقی است.
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آیا عشق نیکولت به حیواناتش، عشقی ارزنده است؟ زمانی که این عشق باعث می شود که آنها را همچون اشههخاص
ببیند و به آنها آزار نرساند،  این عشق، اصیل به نظر می رسد. اما واقتی که  او همدست بهها بقیههه بههاعث جههدایی بچههه
حیوان از مادر و همچنین دریدن گلوی حیوان شود آنگاه نمی توانم عشق او را باور کنم. دلیلش این است: اسههتدلل
او در مورد خوردن گوشت را به پرورش سگ ها،  گربه ها و حتی انسان ها بسط بدهیههد. در ایههن صههورت بیشههتر مهها
نمی توانیم با او  احساس همدلی کنیم. در وااقع استدلل وی داقیقا مانند استدلل برده داران است که مدافع رفتار بهتر
با بردگان بودند؛ بدون اینکه برده داری را  نفی کنند. می توان یک نفر را مجبور به بردگی کرد اما «زنههدگی خههوب و
مرگ راحت»ی برایش مهیا ساخت؛ این داقیقا مانند نظر نیکولت درباره حیوانات دامپروری اسههت. آیهها ایههن بههتر از

زجر دادن آنها به عنوان برده نیست؟ حتما اینطور است اما آن چیزی نیست که همه می خواهند. 

رمسکن، عقیم کنید؟ آیا آنههها این آزمایش فکری را تصور کنید:  آیا شما حاضر می شوید حیوانات را بدون استفاده از 
را داغ می گذارید؟ آیا درگلویشان شکاف ایجاد می کنید؟ لطفا انجام این کارها  را تماشا کنید ( فیلم « با گوشتی کههه

 به راحتی در اینترنت اقابل جستجو اسههت و بههرای شههروع ببینیههد). بیشههتر مههردم چنیههن۱۱8می خورید ملاقات کنید»
کارهایی انجام نمی دهند. بیشتر ما حتی دوست نداریم که فیلمش را هم  تماشا کنیم. اما چگونه است که به دیگههران
پول می پردازیم تا به نیابت از ما چنین اعمال هولناکی را مرتکب شوند؟  این یک اقرارداد بههرای  سههتمگری و  اقتههل

حیوانات  است. اما برای چه این اقرارداد را امضا می کنیم؟ برای محصولی که هیچ کس به آن نیاز ندارد؛ گوشت.

خوردن گوشت شاید «طبیعی» باشد و بیشتر مردم آن را اقابل اقبول می دانند- انسان از مدت ها اقبل گوشت می خورده
است- اما این ها،  استدلل های اخلاقی نیستد. در وااقع تمایت جامعه انسانی و پیشرفت ااخلق، همواره معطوف به
فرا رفتن از رویه های  «طبیعی» بوده است. این حیقت که بیشتر مردم در ایالت جنوبی آمریکهها طرفههدار بههرده داری
بودند، نشانگر اخلاقی بودن برده داری نیست. اقانون جنگل یک استاندارد اخلاقی نیست اما می تواند  باعث شود تهها

گوشتخواران احساس بهتری درباره گوشتی که می خورند داشته باشند.

، برنده جایزه نوبل ادبیات، پس از فرار از لهستان اشغال شده توسط نازی ههها، تبعیههض بههر۱۱۹ آیزاک باشویس سینگر
پایه گونه را  با « افراطی ترین تئوری های نژادپرستانه» مقایسه کرد. سینگر استدلل کرد که دفاع از حقوق حیوانههات،
ناب ترین شیوه دفاع  از عدالت اجتماعی است چرا که حیوانات آسیب پذیرترین موجودات تحت سههتم هسههتند. او

. ما کلی ترین۱20احساس می کرد که بدرفتاری با حیوانات سمبل این پارادایم اخلاقی است که «اقدرت، حق می آورد»
و مهم ترین علئق حیوانات را فدای علئق زودگذر انسان می کنیم تنها به این دلیل که زورمان می رسد و می توانیم.
گن، حیوانی متفاوت با سایر حیوانات است. انسان ، منحصر به فرد است ؛ امهها نههه طههوری کههه شههکنجه دادن البته انسا
حیوان را  توجیه کند. به این موضوع فکر کنید: آیا شما به خاطر این مرغ می خورید که با مطالعههات علمههی دربههاره

مرغ ها آشنا هستید و نتیجه گرفته اید که درد کشیدن آنها مهم نیست؛  یا به خاطر مزه خوبش، مرغ می خورید؟

118 Meet Your Meat
119  Isaac Bashevis Singer 
120 might-makes-right
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ال جایی نیاز به  تصمیم گیری اخلاقی پیش می آید که تضاد علئقی ناگزیر و جدی در میان باشههد. در اینجهها، معمو
تضاد علئق، اینها هستند: علاقه انسان به لذت ذائقه و علاقه حیوان به بریده نشدن گلویش. نیکولت به شما خواهد
گفت که آنها یک «زندگی خوب و مرگ آسان» به حیوان هدیه می کنند. اما زندگی خوبی که آنها به حیوانات هههدیه
می دهند به اندازه زندگی خوبی نیست که ما برای سگ ها و گربه ها بوجههود می آوریههم (شههاید آنههها زنههدگی بهههتری

۱2نسبت به اسمیتفیلد به حیوانات عرضه کنند اما آیا این زنههدگی، خههوب اسههت؟)  اگههر زنههدگی  انسههانی در سههن 
سالگی به پایان برسد آیا زندگی خوبی است؟  در مزارعی مثل مزرعه بیل و نیکههولت، حیوانههاتی بههرای تولیههد مثههل
نگهداری نمی شوند، عمر چندانی نمی کنند و  خیلی زود به کشتارگاه فرستاده می شوند.  اگر این عمر را  به تناسب

طول عمر انسان محاسبه کنیم حداکثر معادل دوازده سالگی است.

نیکولت و من در مورد تاثیر انتخاب های غذایی مان روی دیگران، توافق داریم. اگر شما گیاهخوار باشههید، یعنههی بههه
اندازه یک واحد گیاهخواری تاثیرگذار هستید. اگر شما یک نفر دیگر را گیاهخوار کنید، شما تعهد خود را به عنوان
یک گیاهخوار به صورت دو برابر انجام داده اید.  و البته شما می توانید افراد بیشتری را هم تحت تاثیر اقههرار بدهیههد.

انتخاب تغذیه ای شما هر چه که باشد، جنبه های عمومی تغذیه،  اهمیت فراوانی دارند.  

تصمیم به خوردن هر نوع گوشتی (حتی اگر این نوع گوشت حاصل دامداری هایی باشههد کههه کمههتر سههتمگری مههی
ال کنند) باعث خواهد شد که افرادی که شما را می شناسند، گوشههت صهنعتی بخورنههد در صهورتیکه اگههر شههما اصه
گوشت نخورید، شاید آنها هم گوشت خوردن را ترک کنند. مثل این است که رهبران مطالبه «گوشت اخلاقی» مانند
اریک شلوسر و مایکل پولن که هر دو از دوستان من هستند و همچنیههن دامههپروران نههایمن رنههچ،  مههداوم پههول از
جیبشان بیرون می آورند و آن را برای دامپر وری های صنعتی می فرستند. به عقیده من، «گوشههتخواری اخلاقههی» یههک
اید ه ی شکست خورده است؛ حتی  برجسته ترین مدافعان  این تفکر هم به صورت تمام واقههت، ایههن ایههده را تبلیههغ
نمی کنند.  من با افراد زیادی مواجه شدم که با استدلل های اریک و مایکل تحت تاثیر اقرار گرفته بودند اما هیچ یک
از آنها صرفا گوشت های سبک  نایمن را مصرف نمی کنند. آنها یا گیاهخوار هستند و یا کماکان بههه خههوردن اقههدری

گوشت صنعتی ادامه می دهند.

گفتن اینکه خوردن گوشت می تواند اخلاقی باشد، حرف «زیبا» و «ملیم»ی است و بیشتر مردم دوست دارند که بههه
آنها گفته شود هر کاری که انجام می دهند، اخلاقی است. به همین دلیل است که مثل هنگههامی کههه یههک گیههاهخوار
مانند نیکولت به گوشتخواران این فرصت را می دهد کههه چههالش اخلاقههی وااقعههی را کههه گوشههت بوجههود می آورد،
فراموش کنند، بسیار خوشحال و راضی می شوند. اما محافظه کههاران اجتمههاعی امههروز  در مههورد موضههوعاتی چههون
حقوق زنان، حقوق شهروندی، حقوق کودکان و غیره، همان «افراطی های» دیروز هستند (امروزه چه کسههی حاضههر
است از برده داری نصفه نیمه دفاع کند؟). اما چرا زمانی که نوبت به خهوردن حیوانههات می رسهد ناگهههان اقبههول ایههن
وااقعیت علمی و بدیهی که شباهت های حیوانات با ما بیشههتر از تفاوت هایمههان اسههت، این اقههدر سههخت مههی شههود؟
ریچارد داوکنیز در مورد ما می گوید که حیوانات «عموزاده» ما هستند. واقت به کسی بگویید «شما دارید یک جسههد
را می خورید» وااقعیتی انکار ناپذیر را بیان کرده اید. اما مردم ناراحت می شوند و می گوینههد اغههراق نکنیههد. امهها ایههن

اغراق نیست. وااقعیت محض است. 
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اینکه  به مردم بگوییم  نباید روزانه به کسی پول بپردازند تا سوختگی نوع سههوم بههه حیوانههات تحمیههل کننههد، آات
تناسلی حیوانات را از بدنشان بیرون بکشد و یا گلوی حیوانات را بدرند، سخنان گستاخانه ای نیست. اجازه بدهیههد
که وااقعیت را بگوییم: این تکه گوشت از حیوانی بدست آمده که داغ گذاشته شده، عقیم شده و بههرای چنههد داقیقههه
–لذت انسان، کشته شده است  البته اگر از  معدود حیوانات خوشبختی باشد که فقط همین بلها به سرشههان آمههده

باشد. آیا این لذت،  این اعمال را توجیه می کند؟

او بهتر می داند

–من به عقاید افرادی که تصمیم می گیرند که  به هر دلیلی- گوشت نخورند، احهترام مهی گهذارم. در حقیقهت ایهن
همان چیزی بود که من در اولین ملاقاتمان هنگههامی کههه نیکههولت گفههت کههه گیههاهخوار اسههت، بههه او گفتههم. مههن

گفتم :«عالیه، من برای گیاهخواری  احترام اقائلم.»
من بیشتر عمر کاری خود را  صرف ایجاد جایگزینی برای دامداری صنعتی کرده ام و بیشتر ایههن تلش ههها از طریههق
همکاری با نایمن رنچ بوده است. اما با تمام وجود اقبول دارم که بسیاری از شیوه های تولید گوشت صههنعتی کههه در
نیمه دوم اقرن بیستم رواج یافتند، ارزش های پههایه ای پههرورش و ذبههح حیوانههات را نقههض می کننههد. در بسههیاری از
فرهنگ های سنتی، حیوانات را اقابل احترام می دانستند و معتقدند بودند که جان آنها باید با احترام گرفتههه شههود. بههه
دلیل همین باورها بود که فرهنگ های اسلمی، یهودی، شمال آمریکا و سایر نقاط جهههان، تشههریفات خاصههی بههرای
ذبح حیوانات داشتند. متاسفانه در سیستم صنعتی، تمام این مفاهیم از بین رفته و دیگر کسی باور ندارد که باید برای
حیوانات احترام اقائل شد و زندگی خوبی برایشان مهیا کرد. به همین دلیل است که من با صدای بلند، مخالفت خود

را با  آنچه در تولید صنعتی گوشت اتفاق می افتد اعلم کرده ام.

بعد از یادآوری این نکات، می خواهم برایتان توضیح دهم که چرا احساس خوبی در مورد پروش حیوانات به شههیوه
سنتی و شیوه های طبیعی دارم. همانگونه که چند ماه پیش به شما گفتم، من در مینیاپولیس بزرگ شدم و پسههر یههک
مهاجر روس یهودی بودم که مغازه میوه فروشی نایمن را تاسیس کرد. در این مغازه، ارائه خدمات خوب در اولویت
بود: مشتریان را به اسم می شناختیم و بیشتر سفارشات مشتریان به صورت تلفنی دریافت می شد و خیلی سههریع بههه
در منازلشان ارسال می شد. من چون بچه بودم بیشتر این سفارشات را به در خانه ههها می بههردم.  همچنیههن همههراه بهها
پدرم به بازارهای کشاورزان می رفتیم که مملو از اقفسه و سبزی و میوه بود. البته من کارهههای عجیههب دیگههری هههم
انجام می دادم. مادرم که او نیز در مغازه کار می کرد یک آشپز ماهر بود با استفاده از مواد اولیه داخل مغههازه، انههواع و
ااقسام غذاها را درست می کرد. غذا در خانواده ما از ارزش و اهمیت بالیی برخوردار بهود و هرگهز آن را بهه ههدر
نمی دادیم. همچنین به غذا صرفا به عنوان بنزین بدن نگاه نمی شد. فرایند تهیه مواد غذایی، آماده سازی و صرف غذا

در خانواده ما با تشریفات خاص،  زمان کافی و مرااقبت کامل انجام می شد. 
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در دهه سوم زندگی، من به بولیناس رفتم تا املک بخرم. همسر مرحومم و من در یک زمین نسبتا بزرگ سبزیجات
و درخت میوه کاشتیم. سپس چند بز، مرغ و خوک در مزرعه رها کردیم. برای نخستین بار در عمهرم، مهواد غهذایی

مورد نیازمان را خودمان در باغچه و مزرعه پرورش می دادیم که این موضوع بسیار رضایتبخش بود.

همچنین در همین زمان بود که برای نخستین بار سههنگینی گوشههت خههواری را احسههاس کههردم. مهها  عمل در کنههار
ه حیوانات مان زندگی می کردیم و تک تک آن ها را می شناختم. به همین دلیل گرفتهن جهان آن هها برایهم یهک تجرب
مستقیم و دشوار بود. خوب به خاطر دارم، شبی که اولین خوک مزرعه را ذبح کردیم تا صبح نخوابیدم. من با خودم
کلنجار می رفتم که آیا کار درستی انجام داده ام یا خیر؟ اما در هفته های بعد هنگامی که دوستان و خانواده از گوشت
خوکی که ذبح کرده  بودیم غذا خوردند متوجه شدم که خوک به دلیل هدف مهمی جان خود را از دست داد؛ تامین
غذایی خوشمزه، کامل و مغذی برای ما. من سپس به این نتیجه رسیدم که مههادامی کههه زنههدگی خههوب و طههبیعی و
سپس مرگ آسان و بدون ترس برای حیوانات خود ایجاد می کنم، پرورش  آنها برای غههذا از لحههاظ اخلاقههی برایههم

اقابل اقبول است.

البته بیشتر مردم با این وااقعیت تلخ مواجه نمی شوند که مواد غذایی حیوانی (شامل لبنیات و تخم مرغ) مستلزم مرگ
حیوانات است. چون مردم با حیوانات در ارتباط نیستند و به راحتی از سوپرمارکت ها و رستوران ها، گوشت، مههاهی
و پنیر می خرند و  توجهی ندارند که منبع این مواد غذایی حیوانات هستند.  این یک مشکل بزرگ است چون باعث
شد تا صاحبان صنعت دامپروری تجاری،  پرورش  دام ها و ماکیان  را تبدیل به یک سیستم های غیر بهداشههتی و غیههر
انسانی بکنند بدون اینکه مردم نظارت موشکافانه بر اعمال آنها داشته باشند. تعداد کمی از مردم داخل دامداری ها و
یا مرغداری های صنعتی را دیده اند و وااقعا نمی دانند که در این مراکز چه می گذرد. من مطمئن هسههتم کههه مههردم در

صورت اطلع از اتفااقاتی که در این مراکز می افتد، وحشتزده خواهند شد.

در گذشته های دور،  مردم آمریکا ارتباط نزدیکی با شیوه ها و مکان هایی داشتند که غذایشان در آنجهها تولیههد می شههد.
این ارتباط باعث می شد که شیوه تهیه غذا،  سازگار با ارزش های مردم باشد. اما دامپروی صههنعتی ایههن ارتبههاط را از
گن، جدایی و فاصله را راقم زد. سیستم تولید غذای امروزی در آمریکا در تضاد با باورهههای هم گسیخت و عصر مدر
مذهبی و اخلاقی بیشتر مردم آمریکا است. آنها دامپروری را از لحاظ اخلاقی اقابل اقبول می دانند امهها در عیههن حههال
معتقدند که حیونات باید زندگی خوب و مرگی انساندوستانه داشته باشند. آیزن هاور رئیس جمهور آمریکا واقتی در

، سند روش های انساندوستانه ذبح حیوانات را امضا کرد گفههت کههه نامه هههای فراوانههی از مههردم آمریکهها۱۹58سال 
دریافت کرده که نشان می دهد آمریکاییان  به ذبح انساندوستانه اعتقاد دارند.

در همین حین، بیشتر مردم آمریکا و سایر کشورهای جهان معتقدند که خوردن گوشت از لحههاظ اخلاقههی پههذیرفته
شده است. این باور، هم فرهنگی است و هم طبیعی. فرهنگی از این لحاظ که هنگامی کههه بچههه در خههانواده ای کههه
گوشت و لبنیات مصرف می کنند بزرگ می شود طبیعتا عادات تغذیه ای خانواده را به ارث می بههرد و بههر اسههاس آن
عادت ها، از همان مواد غذایی استفاده می کند. اقیاس با  برده داری، یک اقیاس ضعیف است. برده داری هرگز جهههانی
نبود، اما خوردن گوشت و ماهی و لبنیات یک کار روزمره است که همواره در تمام جوامع بشری در سراسر جهههان

وجود داشته است.
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من از این جهت می گویم که خوردن گوشت طبیعی اسههت کههه بسههیاری از حیوانههات در طههبیعت، گوشههت حیههوان
 میلیههون سههال اقبههل۱.5دیگری را می خورند. این وااقعیت شامل حال ما انسان ها و ما اقبل انسان ها هم می شود که از 

خوردن گوشت را آغاز کرده بودند. در بسیاری از نقاط جهان، علت خوردن گوشت، به دلیل مزه آن نبوده بلکه نیاز
مبرم به آن برای بقا و زنده ماندن بوده است. 

من چون ارزش تغذیه ای گوشت را می شناسم و  در طبیعت، گوشتخواری دیده ام فکر می کنم کههه خههوردن گوشههت
کار درستی است. البته برخی با این باور من مخالفت دارند و معتقدند که ملک سنجش ما بهرای اقابهل اقبهول بهودن
کاری از لحاظ اخلاقی، نباید طبیعت باشد چون کارهای غیر اخلاقی مانند تجاوز و فرزند کشههی در حیههات وحههش
رسم است اما در زندگی انسان بی اخلاقی به شمار می آید. البته این استدلل آنههها صههحیح نیسههت چههون بههه رفتههار
منحرفانه استناد می کنند. این رفتار منحرفانه به صورت طبیعی و اجتناب ناپذیر در میان حیوانات تکرار نمی شود. به
طور حتم ملک اقرار دادن رفتار منحرفانه برای سنجش پذیرفته بودن یک رفتار، عملی بس حمههااقت آمیز اسههت. امهها
اقواعد اکوسیستم های طبیعی دربردارنده حکمت و خرد نامحدودی در مورد ااقتصاد، نظم و ثابت هستند. و خههوردن

گوشت همواره یک اقاعده در طبیعت بوده است.

اما عده ای می گویند که فارغ از اینکه هنجار طبیعی چیست، ما نباید اساسا گوشت بخوریم چون خوردن گوشت، به
هدر دادن منابع است. این ادعا نیز دارای نقص است. آماری که در مورد به هدر رفتههن منهابع وجههود دارد در مههورد
دام هایی است که در سالن های سربسته نگهداری می شوند و خوراک آنها غلت و سویایی است که در مزراعی کههه
کود شیمیایی مصرف می کنند، بدست می آیند. به همین دلیل این آمار و اراقام را نمی توان به حیواناتی مانند گاو، بههز،

گوسفند و آهو که در چمنزارها چرا می کنند، بسط داد.

 از دانشگاه کورنل، یکی از دانشمندان پیشرو در زمینه مصرف انههرژی در تولیههد مههواد غههذایی بههوده۱2۱دیوید پیمنتل
است. پیمنتل مدافع گیاهخواری نیست و حتی گفته است:« تمام شواهد موجههود حههاکی از آن اسههت کههه انسههان ها،
گوشتخوار هستند.» او به صورت مداوم در مورد نقش مهم دام ها در تولید غذا می نویسد. به عنوان مثال او در کتاب

 می نویسد:« دام ها، نقش مهمی در عرضه غذا برای انسان ها دارند. نخست اینکههه،۱22ماندگارش، غذا، انرژی و جامعه
دام ها به صورت موثر علوفه  ای را که در زیستگاه های حاشیه ای رشد می کنند را به مواد غذایی که مناسههب انسههان ها
هستند تبدیل می کنند. دوم، گله ها، منبع ذخیره غههذا محسههوب می شههود. سههوم، در سههال های خشکسههالی و کمبههود

محصولت کشاورزی، دام  ها را می توان با کالهای دیگر معاوضه کرد»

تاکید روی این موضوع که دامپروری به صورت ذاتی برای محیط زیست ضرر دارد، ناشههی از  فقههدان یههک چشههم
انداز کل نگر برای  درک تولید غذا در سطح ملی و جهانی است. شخم زدن زمین و کاشتن محصههولت کشهاورزی
در آن ذاتا برای محیط زیست مضر است. بسیاری از اکوسیستم ها در ده ها هزار سال اخیر، با چرای دام ها هماهنههگ

شده اند. برای حفظ این علفزارها و مراتع به وجود دام ها نیاز است.

121 David Pimentel
122 Food, Energy, and Society
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همان طور که وندل بری به شیوایی در نوشته های خود اشاره کرده، کشاورزان باهوش و ماهر به طور همزمههان هههم
محصههولت کشههاورزی در مههزارع خههود می کارنههد و هههم دام نگهههداری می کننههد. در وااقههع آن ههها از همههان مههدل
اکوسیستم های طبیعی پیروی می کنند  که در آن برهمکنش پیچیده ی میان فلورا و فانهها بهههره مههی برنههد. بسههیاری از
کشاورزانی که میوه ها و سبزیجات ارگانیک پرورش می دهند برای کود دادن مزارع خود وابسته به مههدفوع دام ههها و

ماکیان هستند.
وااقعیت این است که تولید هر نوع ماده غذایی، تا حدی متضمن دگرگون کههردن طههبیعت اسههت. هههدف دامههپروری
پایدار، به حدااقل رساندن این دگرگونی است. دامپروری بر مبنای چههرای دام ههها بههه ویههژه زمههانی کههه همههراه یههک
کشاورزی چند محصوله باشد کم ضررترین شیوه تولید غذاست و کمترین آلهودگی آب  و ههوا،  فرسهایش خهاک و
همچنین کمترین تاثیر روی حیات وحش را دارد . در این شیوه همچنین حیوانههات شههکوفا می شههوند. دسههتیابی بههه

چنین هدفی مقصود تمام زندگی من بوده است و من به آن افتخار می کنم.

3.
آیا ما بهتر می دانیم؟

بروس فریدریش از «پیتا» (که نوشته اش را پس از نیکولت در بخش اقبل خواندیم) از یک سو و خههانواده نههایمن از
سوی دیگر، نماینده دو دیدگاه مختلف به  سیستم فعلی دامداری صنعتی هستند. این دو دیدگاه نماینههده دو راهکههار

 دارند.۱24 حیواناترفاه است و بیل و نیکولت اعتقاد به ۱2۳ حیواناتحقوقمتفاوت نیز هستند. بروس معتقد به 

از یک چشم انداز، هر دو دیدگاه مشابه اند: هههر دو خواهههان خشههونت کمههتر نسهبت بههه حیوانههات هسهتند. (واقههتی
، در وااقههع خواهههان محههدود کههردنحیوانات برای استفاده ما نیسههتندطرفداران حقوق حیوانات استدلل می کنند که 

آسیبی هستند که ما به حیوانات می زنیم.) از این چشم انداز، مهم ترین اختلف این دو دیدگاه در این است که کدام
شیوه  زندگی، خشونت کمتری برای حیوانات در بر دارد.  

طرفداران حقوق حیوانات -که من در حین تحقیق خود با آنها مواجه شدم- واقت زیههادی را صههرف نقههد  پههرورش
حیوانات توسط چوپان های خوبی چون فرنک، پل، بیل و نیکولت نمی کنند.  ایده دامپروری انساندوستانه و سههازگار
با محیط زیست چندان محل ایراد افرادی که در حوزه دفاع از حقههوق حیوانههات کههار می کننههد نیسههت چههون آن را
خیال پردازی می دانند و در وااقع به این سناریو اعتقادی ندارند. در نزد آنها، دامپروری انساندوستانه  مانند این اسههت
که حقوق اولیه کودکان را سلب کنیم؛  مشوق های مالی به کارفرمایان کودکان کار بههدهیم؛  خریههد کالههای سهاخته
شده توسط کودکان کار را تحریم نکنیم و در عین حال امیدوار باشیم که  طرفداری از اقانون «رفاه کودکههان» بههاعث
تأمین زندگی خوبی برای کودکان شود. البته هدف از این اقیههاس، یکسههان انگاشههتن کودکههان و حیوانههات از لحههاظ

123 animal rights
124 animal welfare
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اخلاقی نیست اما باید پذیرفت که هم کودکان و هم حیوانات،  آسیب پذیر هستند و اگر کسی دخالت نکند، به طور
نامحدودی استثمار می شوند.

البته کسانی که «اعتقاد به خوردن گوشت» دارند و خواستار تداوم گوشتخواری بدون دامداری های صههنعتی هسههتند،
تصور می کنند که طرفداران گیاهخواری، انسان های وااقع گرایی نیستند. از نظر آنها، گرچه همواره عدد کمی (و شاید
هم عده زیادی) می خواهند گیاهخوار شوند اما عموم مردم  از دیرباز، خواهان گوشت بوده اند و خواهند بود و باید
این وااقعیت را پذیرفت. پس گیاهخواران، در بهترین حالت  انسان های مهربان اما غیر وااقع بین و در بدترین حههالت، 

یک عده  احساساتی متوهم هستند.

 امهها تفههاوت  ایههن دو نگههرش  درهستندبدون تردید، این دو نگرش  متفاوت از دنیای امروز و غذایی که می خوریم 
  ایدهوعمل چه تفاوتی ایجاد می کنند؟ ایده دامپروری عادلنه که بر مبنای بهترین سنت های رفاه حیوانات بنا شده 

گیاهخواری که مبنای اخلاقیات حامی حقوق حیوانات بنا شده، هههر دو راهکارهههایی بههرای کههاهش (و نههه حههذف)
خشونت ذاتی ناشی از زنده بودن هستند. طرفداران این دو نگرش، در راهکارها اختلف نظر دارند نههه  در اهههداف.

آنها بر مبنای دو شهود متفاوت درباره سرشت آدمی بنا شده اند اما هر دو طالب مهرورزی و ملحظه کاری هستند.

هر دو نگرش، نیازمند اعتقاد اقلبی و مشارکت عده زیادی از ما  و همچنیههن جههامعه هسههتند. هههر دو تفکههر نیازمنههد
هوادار و حامی هستند البته نه فقط برای اخذ تصمیمات شخصی. در هر دو استراتژی، برای نیل به هدف، فقط کافی
نیست که رژیم غذایی خودمان را تغییر دهیم بلکه  باید دیگران را هم متقاعد کنیم تا با مهها همههراه شههوند. بهها آنکههه
تفاوت های میان این دو استراتژی اهمیت دارند اما نقاط اشتراک آنها بسیار مهم تر از این تفاوت هایشان است چرا که

هر دو، مخالفت آشتی ناپذیری با دامداری  صنعتی دارند.

تا مدت ها پس از آن که تصمیم گرفتم گیاهخوار شدم هنوز برای نامشخص بود که گزینه دیگههر تهها چههه حههد اقابههل
احترام است؟ آیا استراتژی  حامیان رفاه حیوانات غلط است؟

4.
نمی توانم واژه «اشتباه» را به كار ببرم.

بیل، نیکولت و من در چراگاه های مجاور صخره های مشرف به ااقیانوس، اقدیم می زدیم. زیر پای ما، امواج به تختههه
سنگ های مجسمه مانند برخورد می کرد. گاوهای در حال چرا،  در پس زمینه کامل سبز هر یک به سان لکه ای سیاه
به چشم  می آمدند. سرهای گاوها، پایین و مشغول چرا بودند. هیچ کس نمی تواند مدعی شود که گاوههها حههدااقل در

حین چرا، زندگی و حال خوبی نداشته باشند.
من پرسیدم:« نظر شما در مورد خوردن حیوانی که شخصا آن را می شناسید،  چیست؟»
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بیل: مثل خوردن یک حیوان خانگی نیست. حدااقل من می توانم بین آنههها تفههاوت اقائههل شههوم. شههاید خههوردن ایههن
حیوانات به دلیل اینکه تعداد آنها در مزرعه زیاد است  راحت تر از حیوانات خانگی باشد  که تعداد آنها در خانه مهها
معول بسیار کم است. اما حتی اگر من اقصد خوردن این حیوانات را نداشتم، رفتارم با آنها را به هیههچ عنههوان تغییههر

نمی دادم.

وااقعا؟ آیا او حاضر است سگش را هم  داغ بگذارد؟
- «در مورد اقطع کردن اندام بدن  آنها چطور، چون آن هم مثل داغ گذاشتن است؟»

بیل: خب این ها حیوانات بزرگ و پوست کلفتی هستند و سیستم اقدیمی داغ گذاری هنههوز ههم رایههج اسههت. بههرای
فروختن حیوانات چاره ای جز داغ گذاشتن آنها نیست و این کار جلههوی سههراقت گاوههها را هههم می گیههرد و  بههاعث
حفاظت از سرمایه  می شود. البته امروزه شیوه های بهتری برای انجام این کار شناسایی در دسههت بررسههی اسههت مثل
اسکن اقرنیه یا اقرار دادن تراشه داخل بدن حیوانات. ما فعل با آهن گداخته داغ گذاری می کنیم. البته داغ گذشتن به
روش فریز کردن را امتحان کرده ایم اما هر دو روش برای حیوانات دردناک است. تا زمههانی کههه روش بهههتری پیههدا

کنیم، معتقدیم که داغ گذاشتن حیوان ضروری است.

نیکولت: من احساس خوبی از داغ گذشتن حیوانات ندارم. سالهاست که درباره این موضوع صحبت می کنیم....  امهها
سراقت گاوها یک مشکل اساسی است.

، یک متخصص رفاه حیوانات از دانشگاه ایالت کلورادو که در سطح جهان شناخته شههده اسههت،۱25من از برنی ولین
نظرش را راجع به استدلل بیل در مورد ضروری بههودن داغ گذاشههتن حیوانههات بههرای جلههوگیری از سههراقت آنههها،

پرسیدم. جواب او این بود:

اجازه بدهید که به شما بگویم که امروزه گاوها چگونه به سراقت می روند: ساراقان، گاو را داخههل کههامیون
می اندازند و در جا، ذبحش می کنند. آیا فکر می کنید که داغ گذاشتن تفاوتی ایجههاد می کنههد؟ داغ گذاشههتن
یک سنت فرهنگی است. سالهاست که در خانواده های گله داران، چنین کاری انجام می شود و نمی خواهند
آن را کنار بگذارند. آنها می دانند که این کار، دردناک است اما پدرها و پدربزرگ های آنها هم چنین کههاری
انجام داده اند. یک گله دار بسیار خوب و ماهر را می شناسم که به من گفت، بچه هایش برای مراسم جشههن

شکرگذاری و یا کریسمس به خانه نمی آیند اما برای داغ گذاشتن حیوانات همواره حاضر هستند.

نایمن رنچ، روال های جاری در پرورش حیوانات را در ابعاد مختلف به چالش گرفته اسهت و واقهتی بخواهیهد یهک
ال این بهترین کههار اسههت. امهها در مههورد داغ گههذاری الگوی عملی فوری برای دامپروری  امروزی  ارائه دهید احتما
حیوانات تسلیم شده است. دامپرورانی مانند پل به یک خشونت غیر ضروری که تبدیل به سنت شده گردن می نهند

تا بتوانند در بازار حضور داشته باشند.

125  Bernie Rollin 
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در میان  صنایع تولید گوشت، صنعت گاوداری هنوز هم از لحاظ اخلاقی، سرآمد سایر صنایع است اما امیدوار بودم
گق اینجا، تا این اندازه تلخ نباشند.  انستیتو رفاه حیوانات، پروتکل هههای رفههاهی ای را کههه نههایمن رنههچ اجههرا که حقای
می کند را تایید کرده است و شاید این پروتکل ها، بهترین پروتکل های موجود در این حوزه باشند. در این پروتکههل،
اقطع شا خ تازه رسته گاوها با ابزار فلزی گداخته و یا مواد شیمیایی، و نیز عقیم کردن گاوها، مجاز است. اما مشههکل
اصلی از نقطه نظر رفاه حیوانات این است که تمام گاوهای نایمن رنچ، در ماه آخر عمر خود پروار می شوند. یعنههی
در این ماه به اندازه ای به آنها خوراک داده می شود که چاق و فربه شوند. البته پروارسازی صنعتی با پروارسههازی در
این دامداری های خانوادگی، متفاوت است چون در دامههداری های خههانوادگی بههه دام ههها دارو خورانههده نمی شههود و
همچنین شرایط نگهداری و رسیدگی به گاوها بسیار بهتر از دامداری های صنعتی است. با این حال بیههل و نیکههولت
یک رژیم غذایی مشخص برای گاوهایشان در نظر می گیرد که این نوع رژیم، سههازگار بهها دسههتگاه گههوارش گاوههها
نیست و حیوانات زبان بسته باید چند ماه این رژیم را تحمههل کننههد. بلههه درسههت اسههت، نههایمن، غلتههی بههه دام ههها
می خوراند که بسیار ملیم  تر از غلت صنعتی هستند اما باز هم رفتارهای ذاتی و طبیعی این حیوانات تحت الشههعاع

تمایل انسان به گوشت خوشمزه اقرار گرفته است.

آنچه برای من در حال حاضر اهمیت دارد این است که  احساس می کنم ما می توانیم شیوه غذا خوردن انسان هابیل: 
و روش خوردن حیوانات را تغییر بدهیم. البته برای تحقق این هدف باید با هم همکاری و همدلی داشته باشیم. اگر
روزی زندگی خود را ارزیابی کنم و  و از خودم بپرسم که دستاورد تو در  زندگی چه بوده، جواب خواهم داد: «مهها
الگویی ارائه کردیم که همگان می توانند از آن تقلید کنند.» حتی اگر در بازار مهها را لههه کننههد اشههکالی نههدارد چههون

حدااقل توانستیم تغییری ایجاد کنیم.

این،  اقمار بیل بود که زندگی خود را واقف آن کرده بود اما اقمار نیکولت چه بود؟
من سئوال کردم:« شما چرا گوشت نمی خورید؟ این موضوع در تمام طول بعدازظهر مرا آزار داده است. شههما مههدام
تاکید می کنید که خوردن گوشت، ذاتا اشکالی ندارد اما کامل واضح است که برای شما اشههکال دارد. مههن در مههورد

سایر مردم از شما سئوال نمی کنم بلکه در مورد خود شما می پرسم.»

من احساس می کنم که می توانم انتخاب کنم  اما نمی خواهم این انتخاب بر وجههدانم سههنگینی کنههد. علههتنیکولت: 
نخوردن گوشت، ارتباط شخصی ای است که با حیوانات دارم. این ارتباط باعث می شود که از خوردن گوشههت آنههها

احساس بدی پیدا کنم.

- «می توانید توضیح بدهید که چه چیزی باعث این احساس بد می شود؟»

فکر می کنم دلیلش این باشد که به نظرم خوردن گوشت، ضروری نیست. امهها فکههر نمی کنههم کههه خههوردننیکولت: 
 را به کار ببرم. اشتباهگوشت ایرادی داشته باشد. نمی توانم واژه

–من شخصا تجربه کرده ام  و شاید هم بسیاری از دامداران حساس دیگر هم، تجربه کههرده باشههند- کههه زمههانبیل: 
ذبح، انسان به مفهوم سرنوشت و سلطه پی  می برد چون این شما هستید که حیوان را به کام مرگ می فرستید. زمانی

۱4۹



که حیوانات برای ورود به کشتارگاه به خط می شوند، بدترین لحظه برای من است و وااقعا نمی دانم که این لحظه بد
را چگونه تشریح کنم. این لحظه ازدواج زندگی و مرگ است؛ زمانی که به خود می گویید:« خههدایا! آیهها مههن وااقعهها

می خواهم که سلطه خود را به ر خ بکشانم و این موجود زنده را  به کال و غذا تبدیل کنم؟»

- « و چگونه با این موضوع کنار می آیید؟»

خب،  نفس عمیقی می کشم. بر خلف چیزی که مردم فکر می کنند، تکرار این صههحنه، بههاعث عههادی شههدنشبیل: 
نمی شود.

 نفس راحتی می کشید؟ شاید برای یک لحظه این پاسخ،  منطقی به نظر برسد. البته رمانتیک است. برای یک لحظههه،
دامدار صادق تر می شود: مواجهه با لحظه دشوار زندگی و مرگ، سرنوشت و سلطه.

اما شاید این نفس عمیق، نشانه تسلیم و رضا است؛ یک اقول نصفه و نیمه برای اینکه بعدش در موردش فکر کنید؟
آیا این نفس عمیق نشانه رویارو شدن با مسئله است یا اجتناب از آن؟ در مورد بازدم چه باید گفت؟ تنفس آلودگی
دنیا کافی نیست. واکنش نشان ندادن، خود یک واکنش است- ما نه فقط درباره کارهایی که می کنیم بلکههه در مههورد
کارهایی که نمی کنیم هم مسئول هستیم. در مورد ذبح حیوانات، دست به سینه ایستادن یعنی شما در وااقههع انگشههتان

خود را دور دسته چااقو سفت و محکم کرده اید.

5. 
نفس عمیقی بكشید

زندگی اکثریت اقریب به اتفاق گاوها به یک صورت به پایان می رسد: آخریههن سفرشههان بههه سههکوی کشههتار اسههت.
گاوهایی که برای گوشت شان پرورش داده می شوند در نوجوانی به نطقه پایانی زندگی خههود می رسههند. در گذشههته،

 ماهگی کشته می شوند.۱4 تا ۱2 سالگی ذبح می کردند اما امروزه آنها در 5 تا 4دامداران آمریکایی، گاوها را در سن 
اگر چه ما محصول نهایی این این سفر تلخ از نزدیک آشنا هستیم (این محصول نهههایی داخههل خههانه و دهههان مهها و

بچه هایمان است) اما برای بسیاری از ما، این سفر، نامرئی است و آن را احساس نمی کنیم.

به نظر می رسد که گاوها در طهول ایههن سههفر بها سههریالی از اسهترس ههای مختلهف مههواجه می شههوند: دانشهمندان
واکنش های هورمونی متفاوت گاوها مواقع بار زدن  در کامیون، حمل و نقههل بههه کشههتارگاه و ورود بههه کشههتارگاه را
بررسی کرده اند. مشخص شده که  اگر سکوی کشتار، صحیح کار کند، آنگاه واکنش هورمونی گاوها مواقع بههار زدن

گاو در کامیون بسیار بیشتر از واکنش هرمونی حمل و نقل و کشتار  است.
با آنکه بازشناسی احساس درد شدید در حیوان آسان است اما تا زمانی که شما گونه های حیوانی، گله و حههتی تههک
تک حیوانات را نشناسید نمی توانید اقضاوت کنید که آیا حیوان مورد نظر از زندگی خوبی برخوردار بوده اسههت یهها
خیر. شاید صحنه کشتار به نظر ما انسان های متمدن از همه وحشتناک تر باشد اما اگر از چشم گاو به دنیا نگاه کنید
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تصورش دشوار نیست که پس از خو گرفتن به زندگی در بین بقیه گاوها، مواجه شدن با کامیون های عجسب و پر
سر و صدا و دردناک حتی از خود لحظه کشتار کنترل شده هم ترسناک تر باشد.

هنگامی که من در میان گله بیل اقدم می زدم در این مورد نکات جالبی به نظرم رسید.. اگر من فاصله خود را از آنههها
حفظ می کردم، گاوها به گونه ای برخورد می کردند که گویی مرا اصل ندیده اند. اما اینگونه نبود: زاویههه دیههد گاوههها،

 درجه است و آنها مدام  مرااقبت محیط اطراف خود هستند. آنها حیوانات اطراف خود را می شناسند،۳60نزدیک به 
رئیس برای خود انتخاب می کنند و از گله محافظت می کنند. هر زمانی که من به حیههوان خیلههی نزدیههک می شههدم و
فاصله ام تقریبا به اندازه یک دست می رسید، گاو با یک حرکت سریع از من فاصله می گرفت. گاوها ذاتا حیوانههات
حساس و ترسویی هستند و به همین دلیل های فرآیند حمل و نقل گههاو ماننههد بسههتن آنههها بهها طنههاب، فریههاد زدن،

پیچاندن دم و یا وارد کردن شوک الکتریکی و کتک زدن باعث ترس شدید آنها می شود.

اما به هر ترتیب گاوها را برای انتقال به کشتارگاه یا در کامیون بار می زننههد و یهها در اقطههار. آنههها بههرای رسههیدن بههه
کشتارگاه تا چهل و هشت ساعت در راه هستند که در این مدت نه به آنها غذا داده می شود و نه آب. به همین دلیل
بسیاری از آنها وزن کم می کنند و دچار کم آبی بدن می شوند. همچنین ممکن است در شرایط آب و هههوایی بسههیار
سرد و یا بسیار گرم به کشتارگاه منتقل شوند. به همین سبب است که برخی از آنها در طول مسههیر می میرنههد یهها بههه

حدی بیمار می شوند که دیگر گوشت شان مناسب مصرف نیست. 

من اجازه نداشتم وارد کشتارگاه بشوم. تقریبا تنها  راه ورود به کشتارگاه ها،  این است که در پوشش یک کارگر وارد
م در معهرض ما را ه شوید. این کار نه تنها نیاز به حدود شش ماه مقدمه چینی دارد بلکه ممکن است کهه جهان ش
خطر اقرار بدهد. پس توصیف من از گشتارگاه، توصیف  شاهدان عینی است و آمار و اراقام ارائه شههده،  همههان آمههار
رسمی کشتارگاه هاست. من تا جایی که توان داشته باشم تلش کردم تا کارگران سکوی کشتار حیوانات، وااقعیات را

به زبان بیاورند. 

)5۳4 زندگی یک گاو گوشتی  (موسوم به گههاو شههماره ۱26تنااقضات یک گوشتخوارمایکل پولن در کتاب پرفروش 
را که شخصا آن را خریده بود، ردیابی کرده است. پولن در مورد مراحل رشد و پرورش گههاو بهه صههورت کامههل و
مفصل توضیح می دهد اما به تفصیل وارد بحث ذبح نمی شود. او از فاصله ای دور و به طور انههتزاعی فقههط بههه جنبههه
اخلاقی ذبح می پردازد.  در مقابل سایر گزارش های روشن بینانه و تفکر برانگیز او این  یک  نقطه ضعف محسوب

می شود. 

 بود که من اجازه نداشتم شههاهد آن باشههم و حههتی در5۳4پولن می نویسد: « ذبح، تنها مرحله از زندگی گاو شماره 
مورد آن چیزی جز زمان احتمالی واقوعش را  بدانم. البته این موضوع موجب تعجب من نشد چون صنعت گوشههت
کامل آگاه است که هر چه آگاهی مردم در مورد آنچه در صحن کشتارگاه ر خ می دهد افزایش یابد به همههان نسههبت

احتمال خرید گوشت توسط آنها کاهش می یابد.»

126  Omnivore’s Dilemma 
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نکته درستی است. اما پولن ادامه می دهد:  « البته اکراه احتمالی ما الزاما به دلیل غیرانسانی بودن ذبح نیست بلکه مهها
نمی خواهیم که بدانیم که گوشت در اصل چه بوده و طی  چه فرایندی به بشقاب ما رسیده است.» این حرف پههولن
به نظرم چیزی بین گفتن نیمی از حقیقت و گریز از گفتن آن است. همان طور که پولن توضیح می دهههد «خههوردن

گوشت صنعتی نیاز به یک عمل اقهرمانانه برای ندانستن یا فراموش کردن وااقعیت دارد.».
وااقعیت هاییحق با پولن است و وااقعا به این عمل اقهرمانانه نیاز است چون کسی که گوشت صنعتی می خورد باید 

را فراموش کند بلکه بایدمرگ حیوانات بسیار بیشتر و فراتر از مرگ حیوانات را فراموش کند:  شخص نه تنها باید 
 کشته شدن آنها را نیز به فراموشی بسپارد.چگونگی

 بعضی نویسندگان هستند که باید از آنها برای نشان دادن وااقعیات دامداری  صنعتی به مردم تقدیر کرد، اما آنههها هههم
گیرز گم  در نقد جانداری کههه۱27بعضا وحشتی که ما به حیوانات تحمیل می کنیم را  بسیار بی روح، بیان می کنند. بی. آر. 

 یک گوشتخوار نوشته اشاره می کند که:بر کتاب تنااقضات

تکنیک مورد نظر نویسنده اینگونه است: یک طرف، از طرف دیگر با اقوت  انتقاد مههی کنههد تهها جههایی کههه
حریف را به گوشه رینگ می راند بعد طرف پیروز کل استدلل را کنار می گذارد و وانمود می کند کههه از
استدللش کوتاه نیامده بلکه از آن فراتر رفته  است. و عدم انطباق باورهایش با عقل را یک راز بزرگ مههی

شمارد که آمادگی برای مواجهه با آن، ورای درک اذهان فروتر و یقین های کم مایه شان است.

البته این بازی اقاعده دیگری هم دارد:  هرگز روی این مسئله تاکید نکنید که ما همواره باید میان ستمگری و نابودی
زیست محیطی از یک سو و تواقف خوردن گوشت حیوانات از سوی دیگر، دست به انتخاب بزنیم.

فهم علت اینکه چرا مسئولن صنعت گوشت گاو حتی به گوشتخواران اقهار اجازه نزدیک شههدن بههه کشههتارگاه ها را
نمی دهند، دشوار نیست. حتی در کشتارگاه هایی که در آنها گاوها خیلی سریع کشته می شوند دشههوار بتههوان تصههور
کرد که  هر روزه بعضی حیواناتی  (ده ها، یا صدها حیوان؟)  دچار دهشتناک ترین مرگ نمی شوند. صنعتی گوشتی
که مطابق با اصول اخلاقی مطلوب ما باشد( یعنی زندگی و مرگ راحت برای حیوانات فراهم کند) یک رویا نیسههت

اما آن نوع صنعت نمی تواند گوشتی ارزان و فراوانی را که در حال حاضر می خوریم تأمین کند.

در یک کشتارگاه معمولی، گاوها از داخل یک دالن دراز وارد جعبه ضربه زنی می شوند که معمههول بههه شههکل یههک
استوانه بزرگ است و گاو در آن مهار می شود. سپس اپراتوری که مامور شوک وارد کردن به گاو است یههک تفنههگ
بادی بزرگ روی پیشانی گاو فشار می دهد. سپس یک میله فلزی از لوله  آن تفنگ بههادی بههه جمجمههه گههاو شههلیک
می شود.  این میله پس از ضربه زدن به سر گاو به صورت خودکار به داخل تفنگ بههاز می گههردد. در بیشههتر موااقههع،
شلیک این میله فلزی منجر به بیهوش شدن و یا مرگ گاو می شود. در برخی موااقع نیز این میله فلزی تنها گاو را به
صورت مواقت گیج می کند و چند داقیقه بعد هنگامی که عملیات «فراوری» آغاز شد، گاو هوشیار می شود. البته موثر
بودن عملکرد تفنگ بادی به عواملی چون مهارت اپراتور شلیک کننده، سالم بودن تفنگ و شرکت سازنده تفنههگ و
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نگهداری آن بستگی دارد. کمی نشطی در لوله بادی یا عجله در شلیک اقبل از ایجاد فشار کافی بههاعث می شههود کههه
ضربه کاری نباشد و  آنگاه گاو بیهوش نخواهد شد و در کشتارگاه، زجر وحشتناکی خواهد کشید. 

همچنین در برخی از کشتارگاه ها، مدیران کشتارگاه عمدا شدت ضربه تفنگ بههادی را کههاهش می دهنههد تهها گههاو بههه
صورت کامل نمیرد. استدلل آنها این است که در صورت مرگ کامل گاو،  آنگاه اقلبش نیههز از کههار خواهههد افتههاد و
فرایند خونریزی، سریع و کامل صورت نخواهد گرفت .(خههارج شههدن سههریع و کامههل خههون از لشههه گههاو  بههرای
کشتارگاه بسیار مهم است چون خروج سریع تر خون باعث تسریع عملیات فههرآوری می شههود و نیههز اگههر خههون بهه
صورت کامل از لشه گاو تخلیه نشود آنگاه احتمال رشد باکتری ها افزایش یافته و گوشت، زودتر فاسههد می شههود.)
اا  با کاستن از شدت ضربه تفنگ بادی منجر به هوشیار ماندن گاو حین ذبح و یا بههه در نتیجه بعضی شرکت ها عمد

هوش آمدن آن در وسط عملیات ذبح می شوند

هیچ چیز دلپذیری در این حقایق نیست و شما هم از رو به رو شدن با وااقعیت فرار نکنیههد. وااقعیههت ایههن اسههت کههه
گاوها در حالی که زنده هستند،  خونشان تخلیه شده، پوستشان کنده و اندامشان تکه تکه می شود. این اتفاق هر روز
تکرار می شود و شاغلن این صنعت و حتی دولت به این موضوع کامل وااقف هستند. خیلههی از کشههتارگاه هایی کههه
متهم به ذبح و سپس پردازش حیوانات در حین به هوش بودن آنها شده اند از خود دفاع کرده و مدعی شههده اند کههه

در تمام کشتارگاه ها چنین اعمالی صورت می گیرد و تنها نباید عملکرد چند کشتارگاه را زیر ذره بین اقرار داد.

 حاکی از آن بود که بیشتر گشتارگاه های گههاو در آمریکهها اقهادر بهه۱۹۹6 در سال ۱28نتایج بازرسی های تمپل گرندین
بیهوش کردن گاوها با تک ضربه تفنگ بادی نبودند. امهها وزارت کشههاوری آمریکهها کههه یکههی از وظههایفش، اجههرای
مقررات ذبح انساندوستانه است برای اجرای اقانون، تلش خود را افزایههش نههداد بلکههه بهها یههک تغییههر سیاسههت، از
بازرسان خواست که حین بازرسی از کشارگاه ها، تعداد موارد نقض مقررات ذبح انساندوستانه را ثبت نکنند و حهتی
این وظیفه را از  شرح وظایف بازرسان حذف کرد. با این حال،  اوضاع اندکی بهتر شههده امهها کماکههان نگههران کننههده
است. گرندین، علت بهبودی شرایط را درخواست گزارش بازرسی از سوی شرکت های عرضه کننده غذاهای سریع
و آماده-فست فود-  می داند که البتههه فسههت فودها  بههه دلیههل فشههار گروه هههای حههامی حقههوق حیوانههات خواسههتار
گزارش های بازرسی شده اند. تازه ترین گزارش گرندین کههه براسههاس گههزارش بازرسههی های مکتههوب اسههت نشههان

 درصد موارد، گاوها با تک ضربه تفنگ بادی بیهوش نمی شوند. البته ایههن آمههار و اراقههام25می دهند که هنوز هم در 
مربوط به کشتارگاه های بزرگ است و آمار داقیق و اقابل استنادی درباره کشتارگاه های کوچک وجود ندارد و به گفته

متخصصان بدرفتاری با گاوها در این کشتارگاه ها به مراتب بیشتر است. 

گاوهایی که بر اثر ضربه تفنگ بادی بیهوش شوند و جان بدهند دیگر نمی فهمند کههه چههه سرنوشههتی در انتظارشههان
خواهد بود اما گاوهایی که کامل بیهوش نشوند می فهمند که  باید برای نجات زندگی خود در کشههتارگاه، بجنگنههد.
یک کارگر کشتارگاه می گوید: «گاوهایی که با تک ضربه تفنگ ببهوش نشده اند سرشان را بال می گیرند چون دیگههر

نمی خواهند ضربه بخورند به همین دلیل تلش می کنند تا خود را پنهان کنند.»
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 درصدی سرعت فرایند ذبح در کشتارگاه ها طی یکصد سال اخیر و همچنین بکارگیری کههارگران غیههر800 افزایش 
ماهری که در شرایط جهنمی کار می کننههد سههبب شههده تهها ضههریب خطهها در کشههتارگاه ها افزایههش یابههد.(کههارگران

 درصد در سال- و با  اینکههه27کشتارگاه ها دارای بالترین میزان جراحت های ناشی از کار در میان مشاغل هستند- 
  گاو را ذبح کنند اما دستمزد بسیار پایینی دارند.)2050در هر شیفت کاری ممکن است تا 

تمپل گرندین معتقد است که مردم عادی بر اثر کار در کشتارگاه ها و ذبح مداوم، ممکن است دچار سادیسم شههوند.
به نظر گرندین این یک خطر همیشگی است که مدیران کشتارگاه ها باید به آن تههوجه کننههد. برخههی موااقههع گاوههها

 مورد ضربه تفنگ بادی اقرار نمی گیرند. چندی پیش فیلمی که خود کارگران یک کشتارگاه مخفیانه تهیهه کههردهاصل
 اقرار گرفت. در این فیلم کامل مشخص بود که کارگران، با تفنگ بادی به سر گاوهاواشینگتن پستبودند در اختیار 

 کارگر این کشتارگاه با20 واشینگتن پستضربه نمی زدند و گاوهای هشیار وارد خط فرآوری می شدند. به گزارش 
تهیه و امضای اظهارنامه ای شهادت دادند که اتفااقات نمایش داده شده در فیلم به صورت مداوم در کشتارگاه  تکرار
می شود و حتی سرپرستان بخش ها نیز از این اتفااقات مطلع هستند. یک کارگر کشتارگاه اینگونه توضیح داد: «من بهها
7چشم های خودم هزاران گاو را مشاهده کرده ام که بدون اینکه بیهوش شوند وارد خههط پههردازش شههده اند و حههتی 

داقیقه روی خط زنده بوده اند تا اینکه سرانجام گردنشان بریده شد.» و در بیشتر موااقع کارگرانی که گلیه  کرده انههد
بلفاصله اخراج شده اند. یکی از این کارگران کشتارگاه روایت می کند:

با اعصابی خرد به خانه می آیم....... مستقیما به رختخواب می روم. مدام سهر بچه هها داد می زنهم. یهک بهار
 ساله در صف ورود بههه کشههتارگاه بههود کههه۳خیلی ناراحت بودم. همسرم خاطرش هست. یک گاو ماده 

متوجه شدم که باردار است و بچه او نصفه و نیمه در حال بدنیا آمدن است. من می دانستم کههه او خواهههد
مرد به همین دلیل بچه را بیرون کشیدم. رئیسم خیلی  عصههبانی شههد. بههه این جههور گوسههاله ههها «تههودلی» 
می گویند و  از خون آن ها  بهرای تحقیقهات در مهورد سهرطان اسهتفاده مهی شهود. رئیهس آن گوسهاله را
می خواست. مواقع بیرون ریختن دل و روده گاو ماده باردار،  کههارگران بایههد رحههم گههاو را شههکاف داده و
گوساله را از آن خارج کنند. رئیس، گوساله را اینچنین می خواسههت امهها مههن آن گوسههاله را بههه خههارج از
محوطه کشتارگاه انتقال داده بودم دیدن گوساله ای که در شکم مادر مرده دست و پا می زند منظره جههالبی
نیست.... من  اعتراض خود را به سرپرست بخش و حتی بازرس حاضر در کشههتارگاه اعلم کههردم. حههتی
یک روز در کافه تریا بحثی طولنی داشتیم اما آنها هیچ ااقدامی انجام ندادند و فکر کنم که یههک روز بایههد
سرم را به دیوار بکوبم. من هرگز دامپزشک وزارت کشاورزی آمریکا را در نزدیکی اتاق بیهوشی حیوانات
در کشتارگاه ندیده ام. هیچ کس نمی خواهد آنجا بیاید. ببینید من سرباز سابق نیروی دریایی بودم و از خون

و دل و روده ترسی ندارم اما آنچه مرا آزار می دهد رفتار غیرانسانی است. آنجا دیگه آخرش است.

– ثانیه و یا کمتر، گاو ضربه خورده  چه بیهوش باشد و چه هوشیار و چه مرده- روی خط حرکت داده مههی۱2طی 

شود تا به مسئول زنجیر کردن برسد. در اینجا به پای گاو زنجیر زده می شود و از اقلب آویزان می شود. گههاوی کههه
از یک پا آویزان است به صورت مکانیکی به بخش  «تیغ زنی» در خط پردازش می رسد و در آنجا شههاهرگ حیههوان
زده می شود. در مرحله بعد حیوان به «ریل خون ریزی»  می رود که در آنجا باید خون حیوان به صورت کامل تخلیه

 لیتر خههون دارد بههه همیههن دلیههل عملیههات2۱شود. این فرایند چند داقیقه به طول می انجامد. هر گاو به طور متوسط
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تخلیه خون به زمان نسبتا زیادی نیاز دارد. اقطع شدن رگ های خونرسان به مغز باعث مرگ گاو می شود اما نه مههرگ
آنی و فوری اش. ( به همین دلیل است که حیوانات باید بیهوش باشند.) اگر حیوان بیهوش کامل نباشد یا تیههغ زنههی
درست انجام نشده باشد آنگاه عملیات تخلیه خون با کندی انجام شده و هوشههیاری گههاو بیشههتر بههه طههول خواهههد
انجامید. یک کارگر کشتارگاه اینگونه توضیح داد: «گاوهای هوشیار در حال خونریزی سرشان را به طرفیههن حرکههت

می دهند و با حالت خیلی آشفته  به اطرافشان خیره می شوند.»

حال گاو  باید تبدیل به لشه شود تا  به مرحله بعد که مرحله پوست کنی است برسد. در اینجا پوسههت سههر حیههوان
کنده می شود. احتمال زنده بودن حیوانات در این مرحله بسیار پایین است اما صفر نیست. در برخی از کشههتارگاه ها،
زندن بودن حیوانات در مرحله پوست کنی معضل بزرگی است چون دستورالعمل مشخصی برای از بین بردن حیوان
در این مرحله وجود ندارد.  یک کارگر که با چنین مشکلی رو به رو شده بههود اینگههونه توضههیح داد: «برخههی موااقههع،
پوست کن متوجه می شود که حیوان هنوز زنده است و لگد های وحشیانه پرتاب می کند. اگر چنین اتفااقی ر خ بدهد،

پوست کن یک چااقو به پشت سر گاو فرو می کند تا نخاع حیوان پاره شود.» 
این کار باعث فلج شدن حیوان خواهد شد اما حس او را از بین نخواهد برد. من نمی توانم به شما بگویم کههه بههرای
چند حیوان چنین اتفااقی ر خ می دهد چون هیچ کس اجازه تحقیق در این رابطه را ندارد. تنها چیزی کههه مهها مطمئههن

هستیم این است که با تدام شیوه فعلی ذبح در کشتارگا ه ها، از این دست اتفااقات باز هم ر خ خواهد داد. 

مرحله بعدی در خط پردازش، اقطع کردن اقسمت پایین پاهای گاو است. اگر در این مرحله گاوی زنده باشد،  ااقههدام
به لگدپرانی خواهد کرد هر چند که  پا اقطع کن با چند ضربه، پاهای او را اقطع خواهد کرد.

سپس نوبت به کندن پوست سایر اندام های گاو می رسد و پس از پایان این فراینههد، عملیههات بههرش لشههه از وسههط
انجام می شود که اینجا دیگر گاو به گوشت آشنای اقابل نگهداری در فریزر تبدیل می شود.

6. 
پیشنهاد

در تاریخ نه چندان طولنی سازمان های مدافع حیوانات در  آمریکا، مدافعان گیاهخواری که تعدادشان کههم بهود امها
 را ترویج می دادند اختلف نظر جههدی داشههتند.با مرااقب بخورید»سازمان دهی خوبی داشتند، با افرادی که دیدگاه « 

اما ظهور دامداری صنعتی و کشتار صنعتی باعث شد فاصله زیاد میان سازمان های غیرانتفاعی طرفههدار گیههاهخواری
(مانند پیتا) و کسانی که حرف های خوبی درباره وگنیسم می زند اما دغدغه اصلی اش رفاه حیوانات اسههت ( ماننههد

)، از بین برود.۱2۹اچ اس یو اس
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از میان تمام گله دارانی که من در طول تحقیق خود با آنها روبه رو شدم، فرنک ریههس جایگههاه ویههژه ای دارد. بههه دو
دلیل چنین اعتقادی دارم؛ اول اینکه او تنها دامپروری است که در دامپروری خههود هیههچ عمههل بی رحمههانه ای انجههام
نمی دهد. او مانند پل، حیوانات خود را عقیم نمی کند و ماننههد بیههل، آنههها را داغ نمی گههذارد. در شههرایطی کههه سههایر
دامپروران اعمال بی رحمانه خود را با جملتی چون « برای اینکه دوام بیههاوریم و نههابود نشههویم ایههن کههار را انجههام
می دهیم» و «مصرف کننده این را می خواهد» توجیه می کنند، فرنک، ریسک بزرگی را متحمل شههده و از مشههتریانش
خواسته تا متفاوت غذا بخورند. ( فرنک می داند که اگر در این راه ناکام شود شاید خانه اش را هم از دسههت بدهههد.
چون فرنک به گونه ای کامل انسانی، پرندگانش را پرورش می دهد،  گوشت هایی که تولید می کند دیر پز هسههتند بههه
همین دلیل او در برخی از موااقع مجبور است همراه با محصولت خود،  دسههتورالعمل پخههت را نیههز بههه مشهتریانش
ارائه کند. او حتی برخی موااقع خودش شخصا غذا درست می کند تا شیوه سنتی غذا پختن را به مشتریانش آمههوزش
بدهد.) کار او نیازمند صبر و حوصله بسیار است. و ارزش کار او نه تنها اخلاقی است بلکه چون باعث شده تا کههه

در بین همه چیزخواران نیاز به گوشت اخلاقی پدید آید پیامد ااقتصادی نیز دارد.

فرنک، یکی از معدود دامپرورانی است که توانسته  ژنتیک  ماکیان «سنتی» را حفظ کند( او نخستین و تنها دامپروری
 بنامد.) حفظ ژنتیههک سههنتی۱۳0است که  ازوزارت کشاورزی آمریکا، مجوز دریافت کرده تا پرندگان خود را «سنتی»

توسط فرنک از ارزش بسیار زیادی برخوردار است چون در حال حاضر مهم ترین عههاملی کههه بههاعث جلههوگیری از
نعتی ه مراکهز جوجه کشهی ص ظهور و رونق دوباره دامپروری های سنتی بواقلمون و مرغ شده، وابستگی دامپروران ب
اا تنها جوجه کشی های بااقی مانده هستند. تقریبا هیچ یک از این جوجه های صنعتی اقادر به تولیههد مثههل است که تقریب
نیستند و به دلیل اینکه ژن های آنها مهندسی و دستکاری شده، اغلب بیمار هستند. (مرغ ههها و بواقلمون هههایی کههه مهها
می خوریم به سبب طراحی ژنتیک شان  اقادر به تولید مثل نیستند چون آن اقدر عمر نمی کنند که به سههن تولیههد مثههل
برسند.) با توجه به اینکه یک دامپرور معمولی و متوسط، امکان جوجه کشی را ندارد مجبور است که نیههاز خههود بههه
–جوجه را از دامداری  صنعتی تامین کند. غیر از فرنک، بیشتر دامداران  حههتی معههدود دامههداران خههوبی کههه  بههرای

–ژنتیک سنتی پول می دهند و رفاه مناسبی برای پرنده هایشان فراهم می کننههد  مجبورنههد کههه جههوجه هایشههان را از

رپست به دامپروری های ارسال می شوند و می توان تصههور کههرد جوجه کشی ها تأمین کنند.  این جوجه های صنعتی با 
که در طول مسیر چه زجرهایی می کشند. اما حتی جدی تر  از وضع جوجه ها،  نگرانی از شرایط والدین تخههم گههذار
آنهاست. وابستگی  به جوجه کشی های صنعتی پاشنه آشیل مرغداری های کوچکی است  که خود رفتههار خههوبی بهها
پرندگان شان دارند  زیرا در جوجه کشی های صنعتی، رفاه پرندگان تخم گذار می تواند مانند بدترین دامههداری های
صنعتی باشد.  به همین دلیل است که ژن های سنتی فرنههک و مهههارت او در  جوجه کشههی، پتانسههیل بزرگههی  بههرای

جایگزینی مرغدارهای صنعتی است، کاری که تنها از او بر می آید.

البته فرنک مانند بسیاری از دامپروران سنتی -که به خوبی نسبت به شیوه های سنتی دامپروری آگاهی دارنههد- بههدون
کمک نمی تواند کارهای بزرگی انجام بدهد. برای ایجاد یک دامپروری موفق، فقط . پشتکار، مهارت و ژنتیک کههافی
نیست. هنگامی که من برای نخستین بار به ملاقات فرنک رفتم، تقاضهها بههرای بواقلمون هههای او بسههیار بههال بههود (او
هم اکنون بجز  بواقلمون،  مرغ هم پرورش می دهد) و برای شش ماه آینده بواقلمون هایش را پیش فروش کرده بود. با
آنکه وفادار ترین  مشتریان او طبقه کارگر هستند اما سههر آشههپزهای سرشههناس دن بههاربر و مههاریو باتههالی تهها مارتهها
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استیوارت هم  کیفیت محصولت وی را پسند کرده اند. با این حال  او از لحاظ مههالی ضههرر می داد و اگههر کارهههای
دیگری برای تامین هزینه های دامپروری انجام نمی داد به طور حتم ورشکسته می شد. 

فرنک در دامپروری خود جوجه کشی می کند اما همچنان نیاز دارد به خدمات بیرونی مانند کشتارگاه رجههوع کنههد.
البته او علوه بر کشتارگاه، به انبار غلت و همچنین ایستگاه های وزن کشی نیاز دارد که نبود هر یک از اینها  مههانعی
در راه ظهور دوباره دامپروری سنتی است. علت شکوفا نشدن دامپروری سنتی، تمایل نداشتن مصههرف کننههده بههرای
خرید محصولت آنها نیست بلکه این است که دامداران سنتی اقادر نیستند بههدون بازسههازی زیرسههاخت های رو بههه

زوال روستایی، به تولید دامی بپردازند.

من در اواسط نگارش این کتاب، با فرنک تماس تلفنی گرفتم همانگونه که اقبل بارها سئوالتم در مورد ماکیههان را از
او پرسیده بودم. این بار اما صدای او مثل سابق آرام، صبور و اطمینان بخش نبود. کشتارگاهی که به نظر او حدااقل ها
را رعایت می کرد- البته ایده آل نبود- پس از یکصدسال، تعطیل شده بههود. یههک شههرکت صههنعتی ایههن کشههتارگاه را
خریده  و تعطیل کرده بود. فرنک سفارشات بسیاری بهرای عیههد شههکرگذاری دریههافت کهرده بهود و تعطیهل شههدن
کشتارگاه به معنی نرسیدن سفارشات مشتریان به دست آنها و ضرر ااقتصادی هنگفت فرنک بههود. همچنیههن احتمههال
داشت که فرنک مجبور شود مرغ ها را در کشتارگاهی که مورد تایید وزارت کشاورزی آمریکا نبود ذبح کنههد کههه در

اینصورت نمی توانست گوشت مرغ هایش را بفروشد. 

اا همه زیرساخت های حامی مرغههداران کوچههک در آمریکهها  از بیههن رفتهه تعطیلی این کشتارگاه غیرعادی نبود. تقریب
است.  تعطیلی این کشتارگاه، نتیجه یک فرایند طبیعی است که در آن شرکت ها یا بنگاه های ااقتصادی برای افزایههش
درآمد خود سعی می کنند راقیبان شان را دسترسی به منابع لزم برای ادامه کسب و کار محروم کنند. در این صههنعت
دامداری پول کلنی در گردش است؛ این مبلغ به  میلیاردها دلر بالغ می شود.  این پول یا باید میان چند بنگاه  کلن
ااقتصادی تقسیم شود و یا میان صدها هزار دامپرور کوچک. اما دوام یا نابودی دامپرورانی چون فرنک در بازاری که

اا یک موضوع مالی و ااقتصههادی نیسههت. اینجهها سرنوشههت یههک۹۹  درصد آن در اختیار دامپروری  صنعتی است صرف
میراث اخلاقی که نسل های اقبلی برای ساختن آن زحمت کشیده اند، مطرح است. اینجا سرنوشت آنچه کههه بههه نههام
«دامپرور آمریکایی» و «ارزش های آمریکایی های روستانشین» انجام شده، مطرح است. دولت میلیاردههها دلر بههه نههام
کشاورزان و دامپروران هزینه می کند. سیاست های دولت بر زمین، آب و هوای کشور ما تأثیر می گذارند و در سطح
جهانی هم بر موضوعاتی مانند گرسنگی و تغییرات جوی اثر دارند. اما واحدهای کشاورزی که مورد حمایت دولت
اقرار می گیرندا دیگر کشاورز و یا دامپرور نیستند بلکه شرکت ها  هستند. این بنگاه ههها صههرفا یههک اقطههب ااقتصههادی
نیستند( که وجدان داشته باشند.) بلکه شرکت های غول پیکری هستند که تنها هدف شان کسب سود بیشههتر اسههت.
برای اینکه آنها چهره مثبتی در نزد افکار عمومی از خود به جای بگذارند و فروش خود را افزایش بدهنههد، خههود را
مثل  فرنک ریس معرفی می کنند در حالی که این بنگاه ها با تمام توان در حال تلش برای از بین بردن فرنک ریههس

وااقعی و امثال او هستند.
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آلترناتیو وضع فعلی این است که  دامپروران کوچک و دوستان آنها- حامیان محیط زیست پایدار و رفاه حیوانههات-
رشد کنند و شیوه سنتی دامپروری را گسترش دهند. تعدادی کمی از مردم دامپروری می کنند اما به اقول وندل بههری،
همه ما از طریق نماینده و وکالت دادن، دامپروری می کنیم. اما باید وکالت را به چه کسی بدهیم؟ در سناریوی اول،
ما حمایت های اخلاقی و مالی مان را واقف  معدود روسای شرکت های  دامداری صنعتی می کنیم. کسانی که خههود
تسلط محدودی بر ماشین بوروکراسی دامپروری تجاری  دارند و هدف آنها، صرفا کسب سهود کلن بههرای شهرکت
شان است. اما در سناریوی دوم، ما نه تنها به دامپروران وااقعی بلکه به هزاران متخصصی وکالت می دهیم کههه هههدف
زندگی آنها، فعالیت مدنی و سود رساندن به جامعه است نه به شرکت های تجاری. کسانی مانند دکتر آرون گروس،

. فارم فوروارد، یک موسسه حامی دامپروری پایدار و مبلغ پههرورش حیوانههات بههه۱۳۱موسس سازمان «فارم فوروارد»
روش های سنتی است. هدف  این سازمان، کمک به ایجاد  یک سیستم تولید مواد غذایی است که مطابق ارزش های

گوناگون ما باشد.

دامداری  صنعتی باعث جدایی مردم از غذایشان، حذف دامپروران و سیطره شرکت های بههزرگ بههر دامههپروری شههده
است. اما اگر دامپرورانی همچون فرنک و نیز گروه های جوان تری چون فارم فوروارد همراه با گوشتخواران با شور
و ذوق و مبلغان گیاهخواری مانند دانش آموزان، دانشمندان، استادان دانشگاه، والههدین، هنرمنههدان، رهههبران مههذهبی،

آشپزها، وکل، تاجران و کشاورزان، شبکه ای تشکیل بدهند، چه اتفااقی ر خ خواهد داد؟
آیا بهتر نیست که این ائتلف شبکه ای بوجود آمده، به فرنک این فرصت را بدهد که بههه جههای صههرف واقههت بههرای
یافتن و یا ساخت یک کشتارگاه معقول، تمام انرژی خود را صرف تلفیق فناوری مدرن با شیوه های دامپروری سنتی

؟ گام بردارددمکراتیککند و در مسیر دستیابی به یک سیستم دامپروی انساندوستانه، پایدار و 

من وگنی هستم كه كشتارگاه می سازد

–من بیش از نیمی از عمرم را وگن بوده ام و با آنکه نگرانی های متعددی  از جمله دستیابی به  محیط زیست پایدار،
مسائل مربوط به نیروی انسانی و سلمت شخصی و عمومی- باعث شده تا گیاهخواری را انتخاب کنههم امهها علههت
اصلی این انتخابم، خود حیوانات بوده اند. در وااقع به همین دلیل است کههه  اطرافیههان مههن از اینکههه دنبههال سههاخت

کشتارگاه هستم،  شوکه می شوند.
–البته من همواره از رژیم غذایی مبتنی بر گیاهان حمایت کرده ام و معتقدم که کاهش مصرف محصولت حیوانی  و

در شرایط ایده آل، ترک کامل آنها- کمک بزرگی به حل مسئله است. 
اما درک من از خودم و همچنین از اولویت های کنشگری مدنی تغییر کرده است. من اقبل تصور می کردم که وگههن
بودن، نقط نهایی و اوج ضدیت با سنت است. اما حال برایم کامل مشخص شده، ارزش هایی که باعث وگههن شههدن

من شده، بیش از هر چیز پیشینه کشاورزی سنتی در خانواده من بوده است. 
اگر شما در مورد دامداری  صنعتی اطلعات داشته باشید و همچنین نوعی  اخلق سنتی در حوزه پرورش حیوانات
را به ارث برده باشید، در عمق وجود خود نسبت به اتفااقاتی که برای دامپروری افتاده اسههت احسههاس انزجههار پیهدا
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می کنید. من در مورد اخلاقیات اقدیسانه صحبت نمی کنم بلکه منظورم، اخلاقیات گله دارانی است که با عقیم کههردن
و داغ گذاشتن حیوانات مشکلی نداشتند و حیوانات ضعیف را می کشتند و بالخره یک روز ناگزیر گلههوی حیههوانی
را که به خوبی می شناختند می بریدند. با آنکه خشونت بسیاری در دامپروری سههنتی  بههود  امهها حههدااقل شههفقت و
ه وجهود آن احسهاس نمی شهود. مهربانی هم در آن وجود داشت؛ چیزی که امروز به چشم نمی خورد و یا نیهازی ب
امروزه،  فرمول یک دامپرور خوب کامل معکوس شده است. هنگامی که شما بحث مهربانی با حیوانههات را مطههرح
می کنید، دامپروران به سرعت جواب می دهند: «هیچ کس به دلیل نفههرت  از حیوانههات وارد ایههن حرفههه نمی شههود.»
اظهار نظر عجیبی است چون با نگفتن نکته ای، در وااقع نکته ای را بیان می کند. این جمله یعنی :دامپروران بههه دلیههل

اینکه حیوانات را دوست داشتند و از مرااقبت آنها لذت می بردند، وارد این حرفه شدند. 
من نمی گویم که در این ادعا تنااقضی وجود ندارد اما باید پذیرفت که حقیقتی هههم  در آن هسههت. بههه نظههرم  یههک
عذرخواهی پنهان هم در این پاسخ دامپروران نهفته است که نمی خواهند به تصریح آن را ادا کنند. بالخره چههرا آدم

باید تأکید کند که از حیوانات متنفر نیست؟

متاسفانه امروزه برای  افراد شاغل در دامپروری،  حفظ  ارزش های سنتی روستایی هر چه سخت تر می شود. شاید
بسیاری از افراد شهری  شاغل در سازمان ها فعال در زمینه دفاع از حقوق حیوانههات نداننههد کههه بهههتر از روسههتاییان
نماینده ارزش های روستایی هستند؛ ارزش هایی که مبلغ احترام به همسایه، رک بودن، مرااقبت از زمین و البته احترام
به حیواناتی است که در زمین های آنها زندگی می کردند. اما از آنجایی که دنیا بسیار تغییر کرده، این ارزش ها دیگههر

منجر به انتخاب های مشابه سابق نمی شود. 

من امید بسیاری به تداوم و ثبات گاوداری سنتی داشتم و همچنین در  خوکداری به شیوه سنتی نیروی تازه ای یافتم
اما در مورد صنعت مرغداری و ماکیان،  تمام امیدهایم به یاس تبدیل شههد البتههه تهها زمههانی کههه بهها فرنههک ریههس و
مرغداری اش آشنا شدم. فرنک و تعداد کمی از مرغدارانی که از او جوجه دریافت می کنند تنها مرغدارانی هستند که
شاید بتوانند جایگزینی مناسب برای مرغداری صنعتی پیدا کنند. جایگزینی که از ژنتیههک مههرغ ههها گرفتههه تهها بقیههه

جوانب مرغداری را دربرگیرد.

هنگامی که در مورد موانع دستیابی به این هدف با فرنک صبحت کردم وی با افسوس به نیم دوجین مشههکل اشههاره
کرد که بدون تزریق پول هنگفت نمی توان آنها را حل کرد. مشخص بود که تقاضا برای محصولت او فروان اسههت
طوری که آرزوی هر کارآفرینی است اما به دلیل عدم وجود ظرفیت کافی در دامپروری فرنک، او  اقههادر بههه پاسههخ
دادن به همه تقاضاها نیست و به همین دلیل  مجبور است بسیاری از سفارشات را رد کنههد. امهها سههازمان  فههوروارد
فارم که من تأسیس کردم به فرنک پیشنهاد داد تا با یک برنامه ااقتصادی مشترک به او کمک کند. چند ماه بعد من به
همراه مدیرعامل فوروارد فارم با فردی که اقصد داشت سرمایه گذاری کند در اتاق نشیمن خانه فرنک جلسه داشتیم.

 سپس ما تحسین کنندگان فرنک از جمله خبرنگاران، اساتید دانشگاه، شرکت های تولید مواد غذایی و سیاسههتمداران
را بسیج کردیم  تا از نفوذ آنها برای سریع تر رسیدن  به هدف استفاده کنیم. نقشه های توسههعه بههه تدریههج در حههال
اجرا بود. فرنک چندین گونه از مرغ های سنتی را به بواقلمون های مرغداری اضافه کرد. همچنین نخستین سههاختمان
از ساختمان های جدید مورد نیاز او در حال تکمیل شدن بود و او حتی مذاکره با یک فروشههگاه زنجیههره ای بههزرگ
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برای امضای یک اقرارداد همکاری گسترده را آغاز کرده بود. داقیقا در همین زمان بود که کشتارگاهی که فرنک با آن
کار می کرد، خریداری و تعطیل شد. 

البته ما چنین اتفااقی را پیش بینی کرده بودیم. با این حال دامپرورانی که  از جوجه های پرورشی فرنههک اسههتفاده مههی
کردند و از او حمایت کرده بودند دچار هراس شدند. فرنک به این نهتیجه رسههید کههه تنهها راهکههار در دراز مههدت،
ساخت یک مجمتع کشتارگاهی سیار در کنار دامپروری اش بود تهها حیوانههات مجبههور نشههوند مسههافتی طههولنی تهها
کشتارگاه را طی کنند. حق با او بود. پس ما بررسی های ااقتصادی و همچنین مکانیکی برای آغاز چنیههن پههروژه ای را
آغاز کردیم. این پروژه، عرصه جدیدی را برای من می گشود؛ هم از لحاظ فکری و هم عاطفی. فکههر می کههردم لزم
است که که مدام  خودم را توجیه کنم که تا بر مقاومت خود در برابر کشتن حیوانات غلبه کنم. اما تنهها چیهزی کهه
باعث ناراحتی من می شد، فقدان ناراحتی من بود.  از خودم می پرسیدم که چرا احساس بههدی نسههبت بههه احههداث

کشتارگاه و کشتن حیوانات ندارم؟

پدربزرگ مادری ام اقصد داشت که به کشاورزی و دامپروری ادامه بدهد اما او هههم ماننههد بسههیاری از دامههپروران و
کشاورزان از این حرفه بیرون رانده شد. البته مادرم اقبل از خروج پدر بزرگ از کشاورزی، کار در مزرعههه را تجربههه
کرده بود. او در یک شهر کوچک غرب میانه تحصیل می کرد. برای مدتی، پدر بزرگ، خوک پرورش می داد. او این
حیوانات را عقیم می کرد  و  حتی از برخی روش های محصور کردن حیوانههات اسههتفاده مههی کههرد کههه در وااقههع در
راستای  دامداری  صنعتی امروزی بود. با این حال او مرااقب حیوانات بود. مثل اگر زمانی یکههی از خوک ههها، بیمههار
می شد تلش می کرد تا مرااقبت خوبی از حیوان بیمار بعمل بیاید. او در چنین زمان هایی چرتکههه نمههی انههداخت تهها
محاسبه کند که زنده ماندن حیوان از لحاظ ااقتصادی سودمند تر است یهها کشههتن آن.  از  نظههر  پههدر بههزرگ، چنیههن

حسابگری کاری غیرمسیحی و شنیع بود.

غلبه مهربانی بر حسابگری ، دلیل اصلی  وگن شدن من است. دلیل  تلشم برای ساخت یک کشتارگاه هههم همیههن
ال تنااقض آمیز یا طعن آمیز نیست. همان انگیزه ای که باعث شد از خوردن گوشت، تخم مرغ و لبنیههات است. این اص
بپرهیزم، باعث شد  تا  به فرنک کمک کنم تا  کشتارگاهی بسازد که به  الگویی برای دیگران تبدیل شود. شاید مههن

مصداق این ضرب المثل باشم که: اگر نمی توانید آنها را شکست بدهید پس به آنها بپیوندید.
خیر اصل اینگونه نیست. نکته این است که  «آنها» که هستند.

7.
قمار من

 سال تحقیق در حوزه دامداری، اراده من در دو جهت تقویت شده است. نخست اینکه رژیههم گیههاهخواری۳پس از 
برای من تثبیت شده در حالی که اقبل بین رژیم های مختلف در حال نوسان بودم. برایم تصور این موضههوع کههه بههاز
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هم رژیم غذایی خود را تغییر بدهم، دشوار است. من دیگر نمی خواهم با دامداری  صنعتی در ارتباط باشم و بهترین
راه برای تحقق این هدف، دوری از گوشت است.

همچنین بینش دامپروری پایدار که مبنای آن، اعطای زندگی خوب (مانند همان زندگی ای که ما برای گربههه و سههگ 
مان مهیا می کنیم) و مرگ خوب (مانند مرگی که برای حیوانات همدم خود مهیا می کنیههم) روی مههن تههاثیر گذاشههته
است. پل، بیل، نیکولت و بیشتر از همه فرنک،  نه تنها انسان های خوبی هستند، بلکه انسان های فوق العاده هستند. به
نظرم  روسای جمهور باید برای انتخههاب وزیههر کشههاورزی از آنههها مشههورت بگیرنههد. دامپرور ی هههای آنههها، همههان

دامپروری هایی هستند که من آرزو دارم دولت و ااقتصاد از شکل گیری و رشد آن ها حمایت کنند.

صنعت گوشت تلش کرده تا افرادی را که به صورت همزمان طرفدار این دو ایههده هسههتند را، گیههاهخواران مطلههق
اندیشی معرفی کند  که برنامه های بنیادگرایانه شان را پنهان می کنند. امهها گله داران ههم می تواننههد گیههاهخوار باشههند،
ه حهامی بههترین نهوع دامهپروری گیاهخواران هم می توانند کشتارگاه بسازند و من هم می توانم گیاهخواری باشم ک

است.

من مطمئن هستم که فرنک به خوبی از حیوانات دامپروری اش مرااقبت می کند اما آیا چنین تضمینی در مورد سههایر
دامپروری های الگو گرفته از دامپروری فرنک وجود خواهد داشت؟ چقدر می توانم در این مورد مطمئن باشههم؟ آیهها

استراتژی گوشتخواران گزینشی در مقایسه با استراتژی گیاهخواران، ساده اندیشانه است؟

چگونه می توان به طور همزمان هم در اقبال موجودات تحت سلطه مان احساس مسئولیت کنیم و هههم آنههها را بههرای
 مواقعیت عجیب دامپرور را به شیوایی توصیف می کند:۱۳2کشته شدن پرورش بدهیم؟ مارلین هالورسون

رابطه اخلاقی دامپرور  با حیوانات، منحصر به فرد است. دامپرور باید یک موجود زنده را پرورش بدهههد.
حیوانی که در نهایت  برای غذای مردم ذبح می شود. دامپرور  نه باید به حیوان وابستگی عاطفی پیدا کند
و نه باید در  وظیفه اش که تأمین زندگی مناسبی برای حیههوان اسههت، دچههار تردیههد شههود. دامههپرور بایههد

پرورش دام را به عنوان یک فعالیت ااقتصادی دنبال کند  اما خود دام  را صرفا یک کال فرض نکند.

اا آیا این درخواستی منطقی از یک دامپرور است؟ با توجه به فشار ناشی از عصر صنعتی ما، آیا تولید گوشههت، لزومهه
به منزله انکار کامل  شفقت یا  دست کم چشم پوشی از  شفقت است؟ دامداری صنعتی معاصر پاسخ مثبتی بههه ایههن

پرسش می کند اما هیچ کس نمی داند که دامپروری های آینده چگونه خواهند بود.

 آنچه که می دانیم این است که اگر شما امروز گوشت بخورید، انتخاب شههما از بیههن گوشههت حیوانههاتی اسههت کههه
کمتر(مثل گاو) یا بیشتر(مثل مرغ، بواقلمون، ماهی و خوک) مورد بی رحمی اقرار گرفته اند. چرا بسیاری از ما معتقدیم

این گزینه ها، غیههر اقابههلکه تنها، حق انتخاب از میان این دو گزینه را داریم؟ ما می توانیم به صراحت اعلم کنیم که: 
.و اجازه ندهیم که از میان بد و بدتر، بد را انتخاب کنیماقبول هستند 

132  Marlene Halverson 
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سلیقه غذایی ما تا چه حد باید مخرب باشد تا تصمیم بگیریم که چیز دیگری بخوریم؟ اگر مشارکت در زجههر دادن
میلیاردها حیوان که زندگی و مرگ سختی دارند به ما انگیزه کافی برای ترک گوشت ندهد، پس چه عاملی می تواند
به ما انگیزه بدهد؟ اگر متهم ردیف اول بودن گرمایش زمین (بزرگترین تهدید کره زمین) برای خودداری از خوردن
گوشت کافی نیست پس چه چیزی می تواند باعث شود که گوشت خههوردن را تههرک کنیههم؟ اگههر می خواهیههد ایههن

 واقت پاسههخ دادن بهههکی. اگر حال واقتش نیست پس حال واقتش نیستپرسش ها، وجدانتان را آزار ندهد نگوید که 
این پرسش هاست؟

ما اجازه داده ایم که دامداری  صنعتی، جایگزین دامپروری سنتی بشود. دلیل آن هم کامل مشخص اسههت؛  بههه همههان
 تبدیل شوند و زن ها، زیر سلطه اقدرت مردها اقرار2دلیلی که فرهنگ ما باعث شده تا ااقلیت ها، به شهروندان درجه 

بگیرند. دلیل رفتار نامناسب ما با حیوانات این است که ما می خواهیم و می توانیم که چنین رفتاری داشته باشیم. (آیا
ال محبههوب تریههن داسههتان هنوز کسی هست که بخواهد این وااقعیت را انکار کند؟) افسانه رضایت حیوانات،  احتمهها

درباره  گوشت است و  بستگی به خودمان دارد که این داستان را چقدر وااقعگرایانه بدانیم.

اما این داستان دیگر وااقعگرایانه  نیست.  این داستان فقط باعث رضایت افرادی می شههود کههه از خههوردن حیوانههات
منتفع می شوند. علت وجودی دامداری  صنعتی، غذا دادن به مردم نیست بلکههه پههول درآوردن اسههت. صههرف نظر از
اینکه آیا  کشتن حیوانات برای غذا، کار درستی است یا خیر، می دانیم که امروز در سیستم دامداری  صههنعتی، امکههان
ندارد که حیوانات بدون اینکه زجر بکشند، کشته شوند. به همین خاطر است که حتی فرنک، به عنوان مهربههان ترین
دامپروری که می توانید تصور کنید، از حیواناتی که روانه کشتارگاه هستند عذرخواهی می کند. او در وااقههع بههه جههای

یک توافق عادلنه، سازش کرده است. 

اخیرا  یک اتفاق نه چندان خنده آور در نایمن رنچ ر خ داد. اقبل از اینکه این کتاب روانه چاپخههانه بشههود، بیههل را از
این شرکتی که به نامش بود اخراج کردند. به گفته خودش، هیات مدیره شرکت نایمن رنههچ،  وی را وادار بههه تههرک
شرکت کردند زیرا اقصد داشتند که شرکت را سودآورتر و کمتر اخلاقی کنند در صههورتیکه تههداوم حضههور بیههل در
–شرکت اجازه نمی داد، آنها به اهداف خود برسند. به نظر می رسد که حتی شرکت او  که عمل بهترین تولید کننههده

گوشت در آمریکا است- نیز کم آورده است. من به این دلیل نام نایمن رنچ را در کتاب خههود آوردم چههون بهههترین
شاهد برای اثبات این مدعا بود که گوشتخواران گزینشی می تواند راهکاری عملی ارائه دهد. اما حال با افول نههایمن

رنچه چه می توانم بگویم؟

در حال حاضر نایمن رنچ تنها برند ملی است که که زندگی بهتری برای حیوانات ایجاد می کند (خوک ههها بیشههتر از
گاوها از این بهبود بهره مند می شوند). اما از اینکه پول خود را برای آنها می فرستید احساس خوبی دارید؟ انگار رفاه
حیوانات امروزه به یک شوخی تبدیل شده طوری که حتی بیل نایمن گفته که دیگر گوشت های گاوی تولیههد شههده

توسط نایمن رنچ را نخواهد خورد.

من روی رژیم گیاهخواری شرط بندی کرده ام. در عین حال احترام کافی برای افرادی مانند فرنههک اقائههل هسههتم کههه
روی دامپروری انساندوستانه شرط بندی کرده اند تا شیوه دامپروری  آنها مورد حمایت اقرار بگیههرد. ایههن کتههاب یههک
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دفاع در لفافه از گیاهخواری نیست بلکه دفاع صههریح و  سرراسههت از گیههاهخواری اسههت البتههه همچنیههن دفههاع از
دامداری  صنعتی عقلنی تر و همچنین گوشتخواری آبرومندانه تر است.

اگرما حق زندگی بدون خشونت را نداشته باشیم، آنگاه مجبوریم کههه غههذای خههود را یهها از  برداشههت محصههولت
م. مها کشهتار کشاورزی تأمین کنیم یا از کشتار حیوانات؛ یعنی باید بیهن کشهاورزی و جنهگ یکهی را انتخهاب کنی
حیوانات را انتخاب کرده ایم. ما جنگ را برگزیده ایم. این وااقعی ترین نسخه داستان  مها در مهورد خهوردن حیوانهات

است. 
آیا ما می توانیم داستان جدیدی روایت کنیم؟

  
پایان ماجرا کجاست؟ 
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آخرین جشن شكرگذاری دوران كودكی من

در دوران کودکی،  ما جشن شکرگذاری را در خانه دایی یا عمه برگزار می کردیم. دایی من، بههرادر کوچکههتر مههادرم،
نخستین عضو خانواده مادری بود که در این سوی ااقیانوس اطلس بدنیا آمد. عمه من باید اصل و نسههب خههود را در

 جستجو کند. در وااقع همین سرگذشت های متفاوت دو خانواده و  بیههاد آوردن واقههایعمی فلوربین مهاجران کشتی 
بود که جشن شکرگذاری را جذاب و بیادماندنی کرده بود و وااقعا حس خوب آمریکایی به آن داده بود. 

 به مراسم می رسیدیم. همراه پسرخاله و دایی ها در حیاط آنقدر فوتبال می کردیم تا اینکه دسههت و2ما حدود ساعت 
پای برادر کوچک آسیب می دید و پس از آن به بازی های ویدیویی می پرداختیم. در طبقات دیگر خانه، پدر مشههغول
صحبت درباره سیاست و کلسترول بود، تلویزیون بدون اینکه مخاطبی داشههته باشههد برنههامه پخهش می کهرد و مهادر

بزرگ هم به زبان بستگان درگذشته اش فکر می کرد. 

حدود دو دوجین صندلی غیر هم شکل دور چهار میز کوتاه و بلند چیده شده بودند البته میزها به هم چسبیده شده و
روی آن را یک رومیزی بزرگ انداخته بودند. هیچ کس تصور نمی کرد که این چینش، عالی باشد اما وااقعا فوق العاده
بود. خاله کمی مغز ذرت بو داده را کنار هر بشقاب می ریخت که باید در جریان صرف غذا به نشانه چیزهههایی کههه
باید بابت آنها از خداوند تشکر کنیم، آن را به روی میز انتقال می دادیم. غذاهای متنههوعی ماننههد زیتههون، خیارشههور،
اقارچ، بواقلمون سر خ شده در فر، سیب زمینی و ... روی میز چیده می شدند. ما هم در مههورد موضههوعات مختلههف از
جمله تغییرات ایجاد شده در محل، توفیقات خودمان و ناکامی  هههای دیگههران صهحبت می کردیههم و در همیههن حهال

مادربزرگ نیز به نوه هایش یک به یک مراجعه می کرد تا مطمئن شود که آنها گرسنه نمانده اند. 
جشن شکرگذاری دربرگیرنده همه جشن های دیگر است. مثل مراسم مارتین لوتر گینگ، درختکاری، کریسههمس و
روز ولنتاین همگی به نوعی جشن شکرگذاری است. اما جشن شکرگذاری مراسمی نیست که در آن ما بههرای یههک
چیز مشخص تشکر کنیم. جشن شکرگذاری یک مراسم آمریکایی است امهها هیههچ چیههز مشههخص آمریکههایی در آن
وجود ندارد. در حقیقت ایده های آمریکایی را جشن می گیریم نه خود آمریکا را. جشن شکرگذاری، پذیرای همگان
است و به همین دلیل هر کس که احساس شکرگذاری دارد می تواند در آن شرکت کند و به نقطه ای ورای جنایههاتی
که شکل گیری  این کشور را ممکن سههاخت  بنگههرد و همچنیههن تجههارت زدگههی و وطن پرسههتی مبتههذلی کههه روی

شانه های این مراسم سنگینی می کند را به فراموشی بسپارد.

غذای جشن شکرگذاری غذایی است که ما آرزو می کنیم که غههذاهای دیگههر نیههز شههبیه آن باشههند. البتههه بیشههتر مهها
نمی توانیم و نمی خواهیم که هر روز غذا درست کنیم و البته اگر به صورت مههداوم ایههن غههذاها را بخههوریم،  بیمههار
خواهیم شد. همچنین چه کسی دوست دارد هر شب در کنار تمام اعضای خانواده ی گسترده خود غذا بخورد؟ البته
تصور اینکه همه غذاها با هدف خاصی تهیه شده، حس خوبی است. از میان حدود  هزار وعههده غههذایی کههه مهها در
طول سال می خوریم، غذای جشن شکرگذایی چیز دیگری است چههون تلش می کنیههم کههه آن را بسههیار خههوب و

 باشد چون حداکثر تهوان خهودخوبصحیح درست کنیم. ما امیدوار هستیم که غذای جشن شکرگذاری یک غذای 
را صرف تهیه این غذا کرده  ایم. این غذا در وااقع درباره خوب خوردن خوب فکر کردن است.
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و بیش از هر غذای دیگری، بواقلمون این جشن متضمن تنااقض های خوردن حیوانات اسههت: کارهههایی کههه مهها  بهها
بواقلمون کرده ایم شاید از بدترین کارهایی باشد که بشر در طول تاریخ علیه حیوانات انجام داده باشد. با ایههن حههال،
کاری که ما با جسم مرده این حیوان انجام می دهیم احساس خوبی به ما دست می دهد. بواقلمون جشن شکرگذاری،

تجسد راقابت بین یادآوری و فراموشی است.

من این کلمات آخر را چند روز اقبل از جشن شکرگذاری می نویسم. من هم اکنون در نیویورک زندگی می کنم و، به
اقول مادربزرگ، به ندرت به واشینگتن دی سی  می روم. هیچ کس که اقبل جوان بوده، هم اکنون جوان نیست. برخههی

از افرادی که اقبل غذا سر میز می آوردند دیگر در میان ما نیستند و افراد جدیدی به خانواده ما اضافه شده اند. 
این اولین سالی است که جشن شکرگذاری را در خانه خودمان برگزار می کنیم و من باید غذا راا آماده کنم. همچنین
این اولین سالی است که پسرم می تواند همراه ما غذای این جشن را بخورد. اگر بخواهم تمام این کتاب را در اقالب

یک پرسش خلصه کنم این سئوال، چنین خواهد بود: آیا ما باید بواقلمون در جشن شکرگذاری بخوریم؟

2.
 بوقلمون چه ربطی به جشن شكرگذاری دارد؟

وجود بواقلمون روی میز غذای جشن شکرگذاری چه چیزی به این جشن اضافه می کنههد؟ شههاید بههه خههاطر  طعههم
خوبش باشد اما طعم و مزه خوب، دلیل بودن بواقلمون سر میز نیست چون بسههیاری از مههردم در طههول سههال اصههل

 درصد مصرف گوشت بواقلمون در آمریکا در زمان جشن شکرگذاری است.) با آنکه ما از۱8بواقلمون نمی خورند. (
خوردن مقادیر زیادی غذا لذت می بریم اما هدف جشن شکرگذاری، پرخوری نیست بلکه برعکس آن است.

شاید دلیل بودن بواقلمون در این مراسم، این است که از اجزای سنتی این مراسم جشن شکرگزاری است. اما چههرا؟
شاید زائران، آن را در نخستین جشن شکرگذاری خود خورده باشند. اما احتمال اینکه نخههورده باشههند بسههیار زیههاد
است. ما می دانیم که آنها ذرت، سیب، سیب زمینی و کرنبری نداشتند تنها اسناد تاریخی موجود از جشن شکرگذاری
نخستین و افسانه ای  پلیموث نشان می دهد که آنها گوشت آهو و اردک وحشی می خوردند.  هر چنههد بعیههد نیسههت
آنها گاهی بواقلمون وحشتی شکار کرده باشند اما کامل مشخص است که بواقلمون در اقرن نوزدهم به عنههوان غههذای

 در۱62۱اصلی مراسم جشن شکرگذاری ظهور کرد. اقبل تصور می شد کههه نخسههتین جشههن شههکرگذاری در سههال 
پلیموث برگزار شده است اما مورخان دریافته اند که انگلیسی- آمریکایی ها حتی زودتههر از ایههن تاریههخ ههم جشههن

، نخستین مهاجرانی که به آمریکا رسیده بودنههد همههراه بهها۱62۱شکرگذاری برگزار می کردند.  نیم اقرن پیش از سال 
سر خ پوستان در فلوریدای کنونی جشن شکرگذاری برگزار مههی کردنههد. آنههه مهههاجران، بههرخلف تصههور عمههومی،
کاتولیک بودند نه پروتستان و به جای زبان انگلیسی، اسپانیولی صحبت می کردند. آنها در جشن شکرگذاری، سوپ

لوبیا می خورند.
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 اما اجازه بدهید که  باور کنیم که زائران داستان متداول شکرگذاری،  جشههن شههکرگذاری را ابههداع کردنههد و در آن
بواقلمون می خوردند. با اینکه بسیاری از کارهایی که زائران در آن زمان انجام دادند امروزه مورد تایید ما نیسههت (و
عکس آن نیز صادق است) اما بواقلمونی که ما امروز می خوریم شباهت زیادی به بواقلمون زائران نداشهته اسهت. بهر

، حیوانی نشسته که هرگز اقبل از خروج از کشههتارگاه، هههوای آزاد تنفههس نکههرده و یههاماسر میز جشن شکرگذاری 
 حیوانی است که نمی توانسته به صورت طبیعی تولید مثل کند. در داخلماآسمان را ندیده است. در انتهای چنگال 

شکم ما حیوانی است که شکمش مملو از آنتی بیوتیک است. ژنتیک بواقلمون های امههروزی بهها بواقلمون هههای سههنتی
کامل متفاوت است. اگر آن زائران می توانستند آینده را پیش بینی کنند و می دانستند که چه بلیی بر سر بواقلمون های

ما آمده، بدون اغراق، نام این حیوانی را که هم اکنون روی میز ما اقرار دارد،  بواقلمون نمی گذاشتند. 

و اگر بواقلمون سر میز نباشد چه اتفااقی خواهد افتاد؟ اگر به جای بواقلمون، سبزیجات و حبوبات سر میز بگههذاریم،
سنت ها شکسته خواهند شد و یا لطمه خواهند دید؟ چه می شود اگر به جای یههک پرنههده، کاسههرول سههیب زمینههی
شیرین ، ساندویچ های خانگی، لوبیا سبز با بادام، سالد کرنبری، یام،  پوره  سیب زمینی، پای کههدو و پیکههانت  سههر
میز باشد؟ شاید بتوانیم سوپ لوبیا هم اضافه کنیم. اگر بواقلمون روی میز نباشد آیا عزیزان شما کههه دورتهها دور میههز
نشسته اند ناراحت خواهند شد؟ آیا این جشن فشل خواهد شد؟ آیا جشههن شههکرگذاری دیگههر جشههن شههکرگذاری

نخواهد بود؟

یا اینکه با نبود بواقلمون، جشن شکرگذاری پرشکوه تر خواهد شد؟ آیا نخوردن گوشههت بواقلمههون روشههی فعههال تر
برای شکرگذاری  نخواهد بود؟ مکالماتی را تصور کنید که در صورت نبود بواقلمون روی میز، رد و بههدل می شههود.

 آیا این مکالمه بههاعث نههاراحتی شههما خواهههدبه این دلیل است که خانواده ما شکرگذاری را اینگونه جشن می گیرد.
شد؟ یا برعکس به شما انگیزه خواهد داد؟ آیا ارزش های کمتر یا بیشتری به جشن داده می شههود؟ آیهها بهها نخههوردن
گوشت یک حیوان لذت شما کاهش خواهد یافت؟ زمانی را تصور کنید که شما از دنیا رفته ایههد و دیگههر در مراسههم
جشن شکرگذاری خانواده حضور ندارید. در آن زمان اعضای خانواده دیگر نخواهند پرسید که «چههرا مهها بواقلمههون
نمی خوریم؟»   بلکه آنها سئوال خواهند کرد که «چرا آنها اقبل بواقلمون می خوردند؟» آیا خیره شدن نسههل بعههدی بههه

چشمان ما باعث شرمندگی مان نخواهد شد؟ همانگونه که خیره شدن چشم ماهی به کافکا او را شرمنده کرد؟

مخفی کاری که باعث رونق دامداری  صنعتی شده است به تدریج در حال از بین رفتن است. طی سه سههالی کههه مههن
مشغول نوشتن این کتاب بودم، برای نخستین بار نشان داده شد که  دام هها بیشهترین تهأثیر  را در گهرم شهدن آب و
هوای زمین دارند. برای نخستین بار درخواست تعطیلی کلی دامداری های صنعتی مطرح شد (توسط کمیسیون پههو).
برای نخستین بار  دیدم که یک فروشگاه زنجیره ای  مدعی شده که به رفاه حیوانات اهمیت می دهد. بههرای نخسههتین
بار در یک ایالت (کلورادو) برخی روش های متداول دامداری صنعتی (مثل محفظه های بارداری و محفظه گوسههاله)
در پی مذاکره با صنعت دامداری ممنوع شد نه در پی کارزار علیه ایههن صههنعت. بههرای نخسههتین بههار سههرمقاله یههک
روزنامه معتبر(نیویورک تایمز) به انتقاد از دامداری  صنعتی اختصاص یههافت و نوشههت کههه «پههرورش حیوانههات بههه

سو ءاستفاده از حیوانات و کود به یک فاضلب مسموم بدل شده است».
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هنگامی که سلیا استیل برای نخستین بار، مرغ ها را در سالن فشرده و سربسته محدود کرد، نمی دانست که این ااقههدام
 «مرغ فردا» را که جد مرغ های گوشتی۱۹46وی چه تبعاتی در بر خواهد داشت. هنگامی که چارلز ونترس در سال 

فعلی به شمار می آیند عرضه کرد نمی دانست که پیامد جوجه کشی اش چه خواهد بود.

 نمی توانیم مدعی شویم که نمی دانستیم. فقط می توانیم بگوییم که سهل انگار بودیم.  آنهایی که امروز زنده هسههتندما
نسلی هستند که این موضوع را بهتر درک می کنند. ما در زمانه ای زندگی می کنیم که نقد دامداری  صنعتی، ذهههن و
وجدان ما را در مورد این صنعت بیدار کرده اند و به همین دلیل مسئولیت ما بسیار سنگین است. از ما سئوال خواهد

  وااقعیت های مربوط به خوردن حیوانات را دانستید چه کردید؟شد که: واقتی

3.
ات خوردن گوشت حیوانات  واقعی

  منتشههر شههد. از آن زمههان تههاکنون تصههاویر2000گزارش تمپل گرندین در مورد بهبود شرایط کشتارگاه ها  در سال 
مستندی از کارگرانی که با چوب بیسبال، جوجه بواقلمون ها را کتک می زند؛ با پا روی مرغ ها می پریدند؛ با میله هههای
آهنی خوک ها را کتک می زدند و یا اعضای بدن گاوهای زنده را جدا می کردند، منتشر شده اسههت. بههرای آگههاهی از
این وااقعیت های تلخ نیازی به تماشای ویدیوهای دردناکی نیست که پنهانی از داخل کشتارگاه ها گرفته شههده اسههت
چون می توان چندین کتاب را با بیان اعترافات کارگران کشتارگاه ها درباره انواع ستم به حیوانات پر کرد - یک دائره

المعارف ستمگری.

 خود تفریبا دایره  المعارفی در مورد این اعمال غیرانسانی گرد آورده اسههت. او  دهکشتارگاه در کتاب ۱۳۳گگیل آیشنیتز
سال برای جمع آوری اطلعات کتاب خود تحقیق کرده و کتابش پر  از مصاحبه با کارگرانی است که در مجموع دو
میلیون ساعت سابقه کار در کشتارگاه را دارند. شاید هیچ اثر روزنامه نگاری تحقیقی، مانند تحقیق گیل در ایههن بههاره

کامل نباشد.

یک روز که تفنگ بادی و ضربه زننده از کار افتاد، آنها با چااقو، پشت گههردن گاوهههایی را کههه هوشههیار و
زنده ایستاده بود، می بریدند. گاو روی زمین می افتاد و می لرزید. سپس آنها چااقو را بههه باسههن گههاو فههرود
می کردند تا او را وادار به حرکت کننند. آنها دم گاو را هم می شکستند. گاو را به شدت کتک می زدنههد... و

گاو در حالی که زبانش بیرون افتاده بود فریاد می کشید.
صبحت کردن درباره این صحنه ها سخت است. شما زیر فشار و استرس شدیدی اقههرار داریههد. شههاید بههی

رحمانه باشد اما من سیخک های براقی را برداشتم و داخل چشم حیوان فرود کردم و همانجا نگه داشتم.
می گویند که بوی خون باعث تهاجمی شدن می شود و وااقعا اینگونه است. شما به خود می گویههد کهه اگههر
خوک به من حمله کند و لگد بزند، من هم تلفی خواهم کههرد. شههما می دانیههد کههه می خواهیههد خههوک را
بکشید اما این کافی نیست. باید او را زجر بدهید. شما با خشونت عمل مههی کنیههد تهها اینکهه خههوک را در
133  Gail Eisnitz 
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خون خودش غرق کنید. دماغش را خرد می کنید تا دور اتاق ذبح، سراسیمه بدود. خوک به چشههمان شههما
خیره می شود و شما با چااقو چشمانش را از حداقه بیرون می آورید. و خوک تنها نعره می کشد. یکبههار مههن
چااقوی تیز خود را برداشتم و با آن نوک بینی خوک را بریدم. خوک برای چند ثانیه دچار جنون شد و بعد
مانند یک احمق،  نشست. سپس مقداری نمک روی بینی خوک ریختم. خوک دیوانه شههد و بینی اش را بههه
همه جا می کوبید. من مقداری نمک در دست داشتم و با دستکش، نمک بههااقی مانههده را بههه باسههن خههوک
مالیدم. خوک بیچاره نمی دانست که مدفوع کند و یا کور شود. من تنها کسی نبودم که ایههن کههار را انجههام

می داد بلکه بسیاری از کارگران و مسئولن کشتارگاه به آزار و اذیت خوک ها می پرداختند. 

این اعترافات را کارگران کشتارگاه در گفت و گو با گیل به زبان آورده اند. هر چند که ایههن رفتارههها مههورد حمههایت
سخنگویان صنعت دامداری نیست اما  در این صنعت مرتب تکرار می شود. 

تحقیقات نشان داده با توجه به اینکه کارگران شاغل در دامداری  صنعتی در شرایط بسیار بدی فعالیت می کنند و بههه
گفته دیده بان حقوق بشر «حقوق انسانی آن ها بطور سیستماتیک نقض می شود»  و  به همین دلیل نارضایتی و عقههده
خود را بر سر حیوانات خالی می کنند یا اینکه به خواست روسای شان گردن می نهند تا خط کشتار بههه هههر اقیمههت
کار کند. شاید بعضی کارگرانی که چنین اعمال غیراخلاقی را انجام می دهند مبتل به سادیسم باشند اما ده ها کارگری
که من با آنها مصاحبه کردم اثری از سادیسم در آنها نمایان نبود. افرادی که من با آنها مواجه شدم همگههی آدم هههای
ه ذهنیهت کل، ب باهوش، صادق و خوبی بودند که حداکثر تلش خود را در این شرایط نامطبوع انجام می دادند. مش
مالکان صنعت گوشت مربوط می شود که به حیوانات و انسان ها به عنوان ماشین می نگرند. یکی از کارگران در ایههن

رابطه گفت:

 بدتر از لطمات فیزیک، فشارهای روحی و روانی است. اگر شما برای مدت زمان طههولنی در کشههتارگاه
کار کنید، کشتن برایتان به عادت تبدیل می شود. اقبل از آغاز عملیات ذبح، خوک ههها نههزد شههما می آینههد و
خودشان را به بدن شما می مالند اما دو داقیقه بعد باید این حیوانات نازنین را بکشید. هنگههامی کهه مههن در
طبقه بالی کشتارگاه کار می کنم و احشای خوک های کشته شههده را روی خههط تولیههد بیههرون می آورم بهه
خودم می گویم که مشغول تولید غذا برای سیر کردن شکم مردم هستم. اما هنگامی که در طبقه پایین و در

اتاق ذبح کار می کنم دیگر خود را یک تولید کننده غذا نمی دانم بلکه خود را مثل اقاتل می بینم.

وااقعا این اتفااقات بی رحمانه باید چند بار تکرار شود تا اینکه یک شخص منطقی به آن توجه کند؟ اگههر شههما حههتی
احتمال بدهید که یک در هزار حیوان با چنین رفتار بی رحمانه ای مواجه می شود آیا باز هم تصمیم به ادامهه خههوردن

 حیوان چطههور؟ مایکههل پههولن در انتهههای کتههاب۱0حیوان چطور؟ یک در ۱00گوشت حیوانات می گیرید؟ یک در
می نویسد: بخشی از وجود من به شههفافیت اخلاقههی گیههاهخواری حسههادت می ورزد و بخشههیتنااقضات گوشتخوار 

دیگر هم برای گیاهخوار دلسوزی می کند. رویای بی گناهی همین است؛ این رویاها معمول برپایه تفههاخر بههه  انکههار
وااقعیات هستند.

حق با اوست چون واکنش های احساسی می تواند منجر به نارضایتی متفرعانه شود. اما آیا ما باید برای کسانی که می
کوشند تا مطابق رویای بی گناهی زندگی کند، دلسوزی کنیم؟ و در اینجا چه کسی وااقعیت را انکار می کند؟
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هنگامی که تمپل گرندین برای اولین بار بدرفتاری ها در کشتارگاه ها را به طور کمی بررسی کرد به این نتیجه رسههید
 درصد کشتارگاه هایی که او از آنها بازدید کههرده بههود « آزار عمههدی حیوانههات بهه طههور مرتههب» صههورت۳2که در 

 کههه بهههعمههدیمی گیرد. این راقم به حدی شوکه آور بود که من مجبور شدم گزارش او  را سه بار بخوانم. ااقههدامات 
 ر خ داده انههد و ایههناز پیش اعلم شده حین بازرسی هایی بازرس، تکرار می شدند، مقابل چشمان یک مرتبصورت 

فرصت کافی به پرسنل کشتارگاه می دهد تا بدترین موارد ستمگری را لپوشانی کننههد. حههال تصههور کنیههد کههه چههه
ااقدامات بدتری به دور از چشمان بازرسان در کشتارگاه ها انجام می شود.

گرندین تاکید می کند که وضعیت کشتارگاه ها پس از اینکه فروشگاه هههای گوشههت، خواسههتار گههزارش بازرسههی از
کشتارگاه ها شدند، بهتر شده است. اما این بهبودی به چه میزانی بوده است؟ بررسی گزارش هههای بازرسههی اخیههر از

 درصههد26کشتارگاه های مرغ که توسط شورای ملی مرغ منتشههر شههده نشههان می دهههد کههه میههزان آزار و اذیههت در 
 مجوز فعالیت آنها لغو می شد. (ترفه اینکه صاحبان صهنعت، نتایههج گزارش هههایبایدکشتارگاه های به حدی بوده که 

منتشر شده را پذیرفتند اما باز هم به کشتارگاهایی که در آن ها مرغ ها پرتاب شده و زنده زنده پوست کنده می شدند
 درصههد گشهتارگاه ها25اجازه  ادامه فعالیت یافتند.) بر اساس آخرین گههزارش منتشههر شههده از سههوی گرنههدین،  در 

سو ءاستفاده چنان شدید بوده که  امتیاز لزم برای ادامه فعالیت را دریافت نمی کننههد (مههواردی مثههل «آویههزان کههردن
حیوان زنده»  از جمله موارد رایجههی اسهت کهه بایههد  بههاعث رد شهدن کشهتارگاه در بازرسههی شههود) . گرنههدین در
بازرسی های اخیر خود شاهد بوده که یک کارگر، مشغول اقطعه اقطه کردن یک گاو زنده  بود،  گاو هنگامی که بههرای
خونریزی از اقلب آویزان شده بود هشیار شد و کارگران همچنین سیخک برق وارد مقعد گاو می کردند. این کارههها
در زمانی ر خ داد که بازرس، شاهد آن بود. تصور کنید که دور از چشم بازرس چه اتفااقات هولناکی ر خ می دهههد. و

یا چه اتفااقاتی در کشتارگاه هایی می افتد که اصل به بازرسان اجازه ورود را نمی دهند؟

امکان ارتباط انسانی مستقیم دامداران با شغل شان از آنها سلب شده است. در وااقههع آنههها، مالههک حیوانههات نیسههتند؛
نمی توانند از بینش و فهم سنتی شان استفاده کننده و هیچ جایگزینی برای ذبح صنعتی ندارند. ایههن الگههوی صههنعتی
باعث شده تا میان آنها و کارشان (دریدن، بریدن، پوست کندن، تکه تکههه کههردن) ،  محصههولتی کههه تولیههد می کننههد
(غذای نفرت انگیز و غیرسالم) و همچنین نحوه فروش محصول (بی نههام و نشههان و ارزان)، فاصههله عمیقههی بیفتهد.
انسان نمی تواند در شرایط دامداری و کشتارگاه صنعتی، انسان بماند. کههار در کشههتارگاه از خودبیگههانه کننههده تریههن

شغل دنیای معاصر است مگر اینکه شما خود را جای حیواناتی که می کشید بگذارید.

4.
میز آمریكایی

 در مورد گزینه های اخلاقی غذا خوردن که برای بیشتر ما وجود دارد، ما نباید  خود را گول بزنیم. در آمریکا، مههرغ
غیر صنعتی کافی برای سیر کردن یک شهر نیم میلیون نفری وجود ندارد؛ گوشت خوک غیر صنعتی کافی هم  برای
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سیر کردم مردم نیویورک وجود ندارد چه برسد به برطرف کردن نیازهای مردم سراسر کشور. گوشت اخلاقههی یههک
نکته امیدوار کننده است اما یک وااقعیت نیست. مبلغان گوشت اخلاقی اگر در کار خود جدی هسههتند، بایههد بیشههتر

گیاهخواری کنند. 

تعداد زیادی از مردم واقتی گوشت غیر صنعتی موجود باشد، آن را خریههداری می کننههد در غیههر اینصههورت گوشههت
صنعتی می خرند. این خوب است اما نمی توان به آینده اش امیدوار بود. هر نقشه ای که شامل تزریق پول به دامداری 
صنعتی باشد، نمی تواند باعث تواقف این صنعت شود. به نظر شما آیهها اعتصههاب کههارگران موفههق خواههد بهود اگههر
بگویند که واقتی ادامه  اعتصاب سخت شد به سر کار برمی گردند؟ اگر کسی پس از خواندن این کتاب تشههویق بههه

خرید گوشت غیر صنعتی در کنار استفاده از گوشت صنعتی شود، هدف این کتاب محقق نشده است.

اگر ما وااقعا در مورد تواقف دامداری  صنعتی، جدی هستیم، کمترین کاری که می توانیم انجام بدهیم، تزریههق نکههردن
پول به افرادی است که بدترین رفتار را  با حیوانات دارند. برای برخی ، خودداری از مصرف محصههولت دامههداری 
صنعتی، آسان و برای برخی دیگر دشوار است. (من جزو گروه دوم بودم.) پرسش نهایی این اسهت کهه آیها تحریهم

 که این تصمیم ما باعث از جلوگیری از تخریب جنگل هههامی دانیمدامداری صنعتی به دردسرش می ارزد؟ ما حدااقل 
و گرم شدن کره زمین، کاهش آلودگی هوا، حفظ منابع نفتی، کاهش نقض حقوق شهروندان، بهبود سلمت عمههومی
و حذف بدرفتاری با حیوانات خواهد شد. البته مجهولت ما هم شاید به اندازه معلومات ما مهم باشند. اتخاذ چنیههن

 را تغییر خواهد داد؟ماتصمیمی چگونه 

صرفنظر از تغییرات شکلی و صوری تحریم سیستم دامداری  صنعتی، تصههمیم بههرای تغههذیه هدفمنههد بههاعث ایجههاد
پتانسیل های بزرگی خواهد شد. به طور حتم اگر ما روزانه  سه بار حین خوردن غذا، منطق و مهربانی خود را بکههار
بیندازیم و فعال کنیم آنگاه دنیا مسلما جای بهتری برای زندگی خواهد شد. این سخن تولستوی معروف اسههت  کههه
کشتارگاه و میدان جنگ دو روی یک سکه هستند. درست است؛ ما بهها خههوردن گوشههت، جنههگ نمی کنیههم و بههرای
برخی از جنگ ها الزما نیاز به درگیری فیزیکی نیست. البته فراموش نمی کنیهم کهه هیتلهر یهک گیهاهخوار بهود. امها
مهربانی مانند عضله ای است که بر اثر تمرین و استفاده، اقویتر می شههود و بههه همیههن دلیههل، تمریههن مههداوم انتخههاب

مهربانی به جای بی رحمی، حتما ما را تغییر خواهد داد. 

شاید این ادعا  ساده لوحانه به نظر برسد که سفارش دادن برگر سبزیجات به جای کالباس مرغ، یک تصههمیم عمیقهها
 کسی می گفت که مبارزه با تبعیض نژادی را می توان با تغییر جای  نشسههتن داخههل۱۹50مهم است. اما اگر در دهه 

 و اقبههل از اینکههه سههزار۱۹70رستوران و یا اتوبوس آغاز کرد، مردم متعجب می شدند. همچنین اگر در اوایل دهههه 
  فعالیت خود برای اعاده حقوق کارگران را آغاز کند، کسی می گفت که خودداری از خوردن انگور منجر به۱۳4چاوز

رهایی کارگران  از شرایط برده وار مزارع می شود، باز هم مایه تعجب می شد. اما اگر داقت کنیم متوجه خواهیم شههد
که انتخاب های روزمره ما، جهان را تغییر می دهند. هنگامی که مهاجران آمریکایی در بوستون، صههندوق هههای چههای
یک کشتی را به داخل آب پرتاب کردند،  مقدمه ایجاد یک ملت، مهیا شد. انتخاب اینکه چه  بخوریم و چه  نخوریم
اساس فرایند تولید و مصرف را تشکیل خواهد داد.  انتخاب گیاه به جای گوشت و دامههداری  خههانوادگی بههه جههای
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دامداری صنعتی، به خودی خود باعث تغییر دنیا نخواهد شد اما به ما، فرزندانمان، محله و ملت مان یاد می دهههد کههه
همواره وجدان را به آسایش ترجیح بدهیم. یکی از بهترین مواقعیت ها بههرای تحقههق ارزش هههای مههورد نظرمههان  در
زندگی، زمانی است که غذای مان را انتخاب می کنیم. این انتخاب نه تنها سرنوشت ارزش هههای شخصههی مهها بلکههه

سرنوشت ارزش های یک ملت را تعیین خواهد کرد. 

ما به غیر از طلب محصولت ارزان،  میراث ارزشمندتری داریم. مارتین لوتر کینگ، با شور بسههیار در مههورد زمههانی
نوشت که شخص «باید موضعی اتخاذ کند که نه امن اسههت؛ نهه سیاسههی و نهه پرطرفهدار». برخههی موااقههع مها بایههد
تصمیماتی بگیریم که وجدانمان می  گوید صحیح هستند. این سخن معروف لوتر کینگ و همچنین تلش های چههاوز

، نیز جزو میراث ارزشمند ما هستند. شههاید  بگههوییم کههه ایههن جنبش هههای۱۳5در سازماندهی اتحادیه کارگران مزارع
عدالت اجتماعی،  هیچ ربطی به وضعیت دامداری  صنعتی ندارند و ظلم به انسههان، ماننههد آزار دادن حیههوان نیسههت.
لوتر کینگ و چاوز به دلیل نگرانی از رنج کشیدن انسان و نه به دلیل زجر کشیدن مرغ ها و یا گرمایش زمین، جنبش
گرتا اسکات خود را آغاز کردند. این درست است؛ اما بد نیست که بدانید سزار چاوز و  همسر مارتین لوتر کینگ، کو
کینگ گیاهخوار بودند. ما نمی توانیم مدعی شویم که اگر آن ها  اقرار بود امروز مبارزه کنند  به مصاف ظلم دامههداری 

صنعتی نمی رفتند. 

5.
میز جهانی

 نفر دیگر هم کنار شما سر میز نشسته اند و هر یک۹دفعه بعدی که برای صرف غذا سر میز نشستید تصور کنید که 
از شما، نماینده بخشی از مردم این کره خاکی هستید. اگر تقسیم بندی متناسب با جمعیت کشورها صههورت بگیههرد،

 نفر هندی و نفر پنجم هم نماینده همه کشورهای دیگر شمال شرق، جنوب و مرکز2دو نفر این افراد چینی هستند، 
م نماینهده کشهورهای جنهوب آسیا است. نفر ششم، نمایند کشورهای جنوب شرق آسیا و ااقیانوسیه است. نفهر هفت
صحرای آفریقا؛ نفر هشتم  نماینده سایر کشورهای آفریقا و خاور میانه است؛ نفر نهم نماینده اروپهها اسههت؛ صههندلی

دهم هم متعلق به نماینده کشورهای جنوب، مرکز و شمال اقاره آمریکا است، که شما نماینده آن هستید.
اگر ما بر اساس زبان های مادری این سهمیه بندی را انجام بدهیم، آنگاه تنها چینی ها نماینده منحصر به فرد خههود را

خواهند داشت و تمام انگلیسی و اسپانیولی زبان ها باید یک صندلی مشترک داشته باشند. 
 نفههر  بههودایی یهها پیههرو مههذاهب۳ نفر مسیحی، دو نفر مسلمان، ۳اگر این تقسیم بندی بر اساس مذهب انجام شود، 

 نفر دیگر هم متعلق به مذاهب دیگر و یا بدون مذهب خواهند بود. 2سنتی چین و یا هندو خواهند بود. 
اگر بخواهیم سهمیه بندی را بر اساس غذا انجام بدهیم، یک نفر گرسنه است و دو نفر چاق. بیههش از نیمههی از آنههها
اغلب از رژیم گیاهخواری پیروی می کنند اما این راقم در حال کاهش است. گیاهخواران محض یک صندلی سر میز
دارند. همچنین نیمی از این افراد هنگامی که دست خود را برای برداشتن مرغ و گوشت و تخم مههرغ روی میههز دراز
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 سال دیگههر تههداوم یابههد، تمههام گوشههت گههاو و20می کنند باید محصولت صنعتی را بردارند. اگر روند فعلی برای 
گوسفندی که شما می خورید هم صنعتی خواهد شد.

اگر اقرار باشد که سهمیه سر میز بر اساس جمعیت تقسیم شود آنگاه آمریکا به سختی صاحب یک صههندلی خواهههد
 صههندلی بههه خههود اختصههاص۳ تا 2شد اما اگر بر اساس مواد غذایی مصرفی، صندلی تقسیم شود آنگاه آمریکا بین 

خواهد داد.  هیچ کس در جهان به اندازه ما آمریکایی ها عاشق غذا خوردن نیست و اگر ما انتخاب غههذایی خههود را
تغییر بدهیم، جهان هم تغییر خواهد کرد.

من در این کتاب بحث خودم را به تاثیر انتخاب های غذایی ما بر محیط زیست جهان و زنههدگی حیوانههات محههدود
کرده ام اما می توانستم به راحتی تمام حجم کتاب را به سلمت عمومی، حقههوق کههارگران، جوامههع روسههتایی و فقههر
جهانی ناشی از دامداری  صنعتی اختصاص بدهم. دامداری  صنعتی البته عامل همه مشکلت جهان نیسههت امهها روی
بسیاری از آنها تاثیر دارد. همچنین کامل مشخص است که من و شما به تنهایی نمی توانیم تاثیر وااقعی روی دامداری 
صنعتی بگذاریم اما هیچ کس تردید ندارد که مصرف کنندگان آمریکایی می توانند روی دامههداری جهههانی تاثیرگههذار

باشند.
فکر کنم الن می توانم پیشنهاد کنم که هر کس می تواند به نوبه خود تغییری ایجاد کند. البته وااقعیت بسیار پیچیههده تر
از این است. شما به عنوان یک مصرف کننده منفرد، نمی تواند تغییری در این صنعت ایجاد کنید.  البته شما تنههها در
صورتی به طور انفرادی غذا خواهید خورد که مثل در یک کمد بروید و تنهایی غذا بخوریهد. مها در اقهالب پسهرها، 
دخترها،  خانواده، جامعه، نسل، کشور و همچنین جهان، غذا می خوریم.  ما نمی توانیم از اثرگذاری غههذا خوردنمههان

جلوگیری کنیم مگر اینکه خودمان بخواهیم.
من مثل هر شخص دیگری که سال ها گیاهخوار بوده می توانم بگویم که گیاهخوار بودن من چه تههاثیر عمیقههی روی
اطرافیانم داشته است. اتحادیه ملی رستوران در آمریکا توصیه کرده که رستوران های این کشور حههدااقل یههک غههذای
اصلی برای گیاهخواران در منوی شان داشته باشند. چرا؟ پاسخ بسیار ساده است: بیش از یههک سههوم رسههتوران های

بههه رسههتوران داران توصههیهاخبار ملی رسههتوران آمریکا با افزایش درخواست غذاهای گیاهی مواجه شده اند. گاهنامه 
کرده که: « تعداد غذاهای گیاهی خود را افزایش دهید چون علوه بر اینکه غذاهای گیههاهی، ارزانههتر هسههتند، بههاعث
جذب بیشتر مشتری هم می شوند. چون اگر یک نفر در جمع شما وگن باشد معمول بقیه به رستورانی که او توصههیه

می کند می روند.» 

در آمریکا، میلیون ها دلر صرف تبلیغات می شود تا ما به صورت کامل شفاف در فیلم هها بهبینیم کهه مههردم در حهال
خوردن شیر و یا گوشت هستند و میلیون ها دلر بیشتر خرج می شود که نوشیدنی در دست بازیگران فیلم ها، یا کوکا
کول باشد یا پپسی. اتحادیه رستوران آمریکا اما توصیه ای مشابه در مورد غذاهای گیاهی نههدارد و شههرکت های چنههد
ملیتی نیز برای تبلیغ غذاهای گیاهی هزینه نمی کنند. آنها فقط این نکته را می فهمنهد کهه غهذا خهوردن، یهک عمهل

اجتماعی است.

هنگامی که ما چنگال های خود را بلند می کنیم، در وااقع پرچم خود را بلند می کنیم. ما سر سفره با حیوانات صنعتی،
کارگران دامداری های صنعتی، ااقتصاد کشورها و بازارهای جهانی ارتبههاط براقههرار می کنیههم. تصههمیم نگرفتههن- غههذا
خوردن مثل همه- ساده ترین تصمیم است؛ تصمیمی که هر روز مشکلت بیشتری ایجاد می کنههد. بههدون تردیههد، در
بیشتر زمان ها و مکان ها، هم رنگ جماعت شدن و مثل بقیه  غذا خوردن احتمال تصمیم خوبی بود. اما امروزه غههذا
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خوردن مثل بقیه، نمک به زخم پاشیدن است. با آنکه این نمک پاشیدن ما ممکن است به تنهایی تاثیر گذار نباشد اما
فرزندان و فرزندان فرزندان ما این عمل را هر روز تکرار خواهند کرد.

 برابر بیشتر نسبت بههه چنههد دهههه پیههش، در4مجددا به میز بین المللی بازگردیم. دو نفر چینی که دور میز نشسته اند، 
بشقاب خود گوشت دارند و این حجم در حال افزایش است. در همین حال، دو نفر که دسترسی به آب آشههامیدنی

 درصد تغذیه مردم چیههن را شههامل۱6سالم ندارند به چشمان چینی ها خیره شده اند. امروز، محصولت حیوانی تنها 
 درصد آب چین را مصرف می  کنند آن هم در شرایطی کههه چیههن بهها کمبههود آب50می شوند  اما حیوانات صنعتی، 

مواجه است و کم آبی نگرانی گسترده ای در سطح جهان بوجود آورده است. فرد گرسنه ای کههه دور میههز نشسههته و
نمی تواند غذای کافی برای سیر کردن شکمش پیدا کند نگران این است که اگههر مههردم دنیهها بههه سههبک آمریکایی ههها
گوشت بخورند آنگاه غلتی که وی شکمش را با آنها سیر می کند از امروز هم کمیاب تر خواهد شد. مصرف بیشههتر

 میلیارد نفر از جمعیت جهان غههذا4، دام های جهان به اندازه 2050گوشت یعنی تقاضای بیشتر برای غلت. تا سال 
خواهند خورد. به عبارتی دیگر در حال حاضر تنها یک نفر گرسنه سر میز ما وجههود دارد. بهها روال فعلههی تهها سههال

 هزار نفر به گرسنگان جهان افزوده می شههود. همچنیهن270 یک نفر دیگر هم اضافه خواهد شد چون هر روز 2050
یک صندلی بیشتر به افراد چاق اختصاص خواهد یافت. راحت می توان تصور کههرد کههه  در آینههده نزدیههک، بیشههتر

صندلی ها به تصرف افراد چاق و یا دچار سو ء تغذیه در خواهد آمد. 

اما می توان این روند را تغییر داد چون بهترین دلیل  برای تصور اینکه آینده ای بهتر در انتظارمان است این است کههه
می دانیم آینده چقدر می تواند بد باشد.

ار لحاظ عقل و منطق، دامداری  صنعتی مملو از اشکال است و من در تمام تحقیقات و مطالعههات خههود حههتی یههک
دفاع اقابل استناد و منطقی از این صنعت پیدا نکردم.  اما غذا ،  منطق نیست. غذا، فرهنههگ، عههادت و هههویت اسههت.
انتخاب غذا مانند انتخاب مد یا شیوه زندگی است. فعالنی که من با آنها صحبت کردم از شکاف و فاصله بین تفکر
و انتخاب غذایی مردم بسیار متحیر و کلفه بودند. من با آنها ابراز همدری می کنم اما شههاید همیههن عقلنههی نبههودن

تغذیه، بتواند نویدبخش باشد.

انتخاب غذا هرگز بر پایه محاسبه اینکه کدام رژیم غذایی آب کمتری مصههرف می کنههد و یهها زجههر کمههتری تحمیههل
می کند،  نبوده است. و شاید همین نکته بزرگ ترین امید ما برای تغییر باشد. دامداری  صههنعتی، از یههک سههو مهها را وا
می دارد تا  وجدان خود را به نفع ذائقه مان سرکوب کنیم. اما در سطحی دیگر، توانایی بههرای رد دامههداری  صههنعتی،

داقیقا همان چیزی است که برای دست یافتن به آن انگیزه داریم.

–بقای  دامداری  صنعتی، فقط ناشی از  بی اعتنایی و سهل انگاری ما نیست  برخلف نظر بسیاری کنشههگران مشههکل

فقط این نیست که «مردم وااقعیات را نمی دانند». البته این یکی از دلیل است و به همین خاطر  من این کتاب را بهها
وااقعیت های زیادی پر کرده ام چون دانستن این وااقعیات برای شروع لزم است.  من همچنیههن تبعههات انتخاب هههای
غذایی امروز خودمان را به صورت علمی بیان کرده ام چون از اهمیت بالیی برخوردار است. حرف من ایههن نیسههت
که عقل و منطق ما نباید چراغ راهمان باشد  اما انسان بودن چیزی فراتهر  از  بکهار انههداختن عقهل و منطهق اسهت.
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واکنش به دامداری صنعتی نیازمند به کارگیری ظرفیت مهرورزی است. ظرفیتی کههه فراسههوی اطلعههات،  فراسههوی
تضاد عقل و احساس،  وااقعیت و افسانه و حتی فراسوی تمایز انسان و حیوان است.

اا ناپایدار است و دامداری  صنعتی به دلیل ااقتصاد معیوبش، بالخره روزی به نطقه پایان خواهد رسید. این صنعت، ذات
کره زمین مانند سگی که حشرات را با تکان دادن بدن خود، روی زمیههن می انههدازد، دامههداری  صههنعتی را سههرنگون

خواهد کرد. تنها سئوال این است که آیا ما هم با این تکان ها به زمین خواهیم افتاد؟

بحث در مورد خوردن حیوانات، به ویژه در عرصه عمومی، واکنش های غریبی برمی انگیزد.  از یههک سههو،  گوشههت
مثل خیلی چیزهای دیگری است که مصرف می کنیم و در همان حد اهمیت دارد که دیگر کالهای مصههرفی مهها مثل
ماشین اسپرت یا دستمال سفره کاغذی اهمیت دارند. اما از سوی دیگر گوشت با دیگر کالهای مصرفی اقابل اقیههاس
نیست.  فرض کنید که  تصمیم بگیرید که دستمال سفره کاغذی را از جشن شههکرگذاری حههذف کنیههد . شههما مههی
ررایی در مورد عملیات غیر اخلاقی شرکت تولید کننده دستمال انجام بدهید اما مطمئنا هیههچ کههس توانید سخنرانی غ
هیجانزده نخواهد شد. اما اگر بحث برگزاری جشن شکرگذاری با غذای گیاهی را مطرح کنید آنگاه نظههرات بسههیار

 اقوی، خواهید شنید. بحث خوردن حیوانات، ناگهان خاطرات، حههافظه،  انگیزههها و  ارزش هههای مهها راحدااقل–اقوی  
برمی انگیزند. این برانگیختگی می تواند به طور بالقوه جنجالی، تهید کننده یا  انگیزه بخش باشد. غذا برای ما اهمیت
دارد، حیوانات هم اهمیت دارند و اهمیت خوردن حیوانات حتی بیشههتر اسههت. خههوردن یهها نخههوردن حیوانههات در

نهایت معطوف به این است که  «انسان بودن» برای ما چه معنایی دارد. 

6.

اولین جشن شكرگذری كودكی اش

من در جشن شکرگذاری برای چه چیزی تشکر می کنم؟ هنگامی که بچه بودم، اولین دعایی که سر میههز می خوانههدم
شکرگذاری  برای سلمت خودم و خانواده ام بود. البته این برای یک بچه عجیب است. شاید این برگرفتههه از شههعار
معروف مادر بزرگم بود که می گفت «باید سلمت باشی» -  انگار می خواست بگوید «تو سلمت نیستی. امهها  بایههد
بشوی». هر چه که بود، حتی در کودکی فکر می کردم که سلمتی چیز غیراقابل اعتمادی است (شاید فقط بههه خههاطر
حقوق بال و پرستیژ نبود که بسیاری از فرزندان یهودیان جان به در برده از هلوکاست پزشههک مههی شههدند).  دعههای
بعدی، نماد  شادی بود و دعای پس از آن، تشکر بابت وجود خانواده و دوستانم دور و برم بود. به عبارتی دیگر من
بابت سلمتی، شاد بودن و وجود عزیزانم شکر می کردم. شاید هنگامی که پسرم به سن مناسب برای شرکت در ایههن

مراسم برسد بابت چیزهای دیگری تشکر کند اما الن من به نیابت از او شکرگذاری می کنم.

چگونه جشن شکرگذاری می تواند وسیله  ابراز خالص ترین شکر گذاری ها  شود؟ کههدام آداب و رسههوم مههذهبی و
سمبل ها می توانند اقدردانی ما بابت سلمتی، شادی و وجود عزیزان را ابراز کنند؟
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ما دور هم جشن می گیریم و این منطقی است. ما فقط دور هم جمع نمیشویم بلکه دور هم غذا می خوریم. البته اقبل
همواره اینچنین نبود. دولت فدرال ابتدا اقصد داشت که روز جشن شکرگزاری را روز روزه گرفتن اعلم کند چههون
برای چندین دهه اینگونه بود. به گفته بنجامین فرنکلین که به نظههرم  اقههدیس حههامی ایههن روز تعطیههل اسههت، یههک
کشاورز پیشنهاد روزه داری را مطرح کرد اما من تصور می کنم که خود فرانکلیههن بههه نیههابت از  آن کشههاورز چنیههن

پیشنهادی ارائه کرده بود.  این پیشنهاد می توانست به رسم  یک ملت تبدیل شود.

از لحاظ تاریخی، تولید و خوردن غذایی که خودمان تولید می کنیم همههان عههاملی بههود کههه مهها را آمریکههایی کههرد و
نگذاشت تا  تحت سلطه اقدرت های اروپایی اقرار بگیریم.  بر خلف سایر مستعمره ها که در آن ها مردم  بههرای سههیر
کردن شکم خود مجبور به واردات غذا بودند، مهاجران اولیهه در آمریکهها، بهه لطفهها بومیههان آمریکهها، از همهان ابتههدا
توانستند همه  غذای مورد نیاز خود را پرورش بدهند. غذا، سمبل آزادی نیسههت امهها پیش نیههاز آزادی اسههت. مهها در
جشن شکرگذاری  غذاهایی را که بومی آمریکاست  می خوریم تا به این وااقعیت اذعان کنیم. جشن شههکرگذاری از

بسیاری جهات  نشانگر ایده آل مصرف گرایی اخلاقی در آمریکا است.  

اما در مورد غذایی که با آن جشن می گیریم چطور؟ آیا چیزهایی که ما می خوریم منطقی هستند؟
 میلیون بواقلمونی که سر سفره جشن شگرگذار گذاشته می شوند، غیر بهداشتی، مغموم و بی یههاور هسههتند.45بیشتر 

حتی اگر  عقاید متفاوتی در مورد جایگاه بواقلمون در سفره جشن شکرگذاری داشته باشیم حدااقل همه ما در مههورد
این سه نکته توافق داریم.

بواقلمون در طبیعیت یک جانور حشره خوار است. امروز به بواقلمون ها، غذاهایی غیر طبیعی مانند «گوشههت، خههاک
ه ههم مهی زنهد. ال مهزاج شهما را ب اره و حتی ضایعات چرم دباغی شده» و چیزهای دیگری  داده می شود که احتما
همچنین با توجه به اینکه بواقلمون های کارخانه ای نسبت به بیماری ها بسیار آسیب پذیر هستند در دامداری  صنعتی
مقدار زیای آنتی بیوتیک به آنها داده می شود که این باعث افزایههش مقههاومت میکههروب ههها در برابههر آنتی بیوتیک ههها
می شود که در نهایت باعث کاهش تاثیر این داروها بر انسان خواهد شد. به زبان ساده،  بواقلمون های سر میز  بههاعث

می شوند تا  درمان بیماری های انسان،  سخت تر شود.

وظیفه مصرف کننده نباید این باشد که کشف کند که چه کاری ستمگرانه است و چه کههاری مهربههانی؛ چههه چیههزی
عامل تخریب محیط زیست است و چه چیزی پایدار. تولید مواد غذایی ستمگرانه و تخریب کننههده بایههد غیراقههانونی
باشد. ما نیازی نداریم که اسباب بازی های سرب دار و یا اسپری های حاوی کلروفلوئههور کربههن یهها داروهههای دارای

عوارض جانبی نامعلوم به بازار عرضه شوند. به همین دلیل به محصولت دامداری  صنعتی هم نیازی نداریم.

هر چند می توانیم  اعتنایی به دامداری  صنعتی نکنیم اما می دانیم که این صنعت به عمیق ترین معنای کلمه غیر انسانی
ترل خهود ایجهاد کرده ایهم،  است. و ما درون خود نسبت به اینکه زندگی ناخوشهایندی بهرای موجهودات تحهت کن
احساس گناه می کنیم. واکنش ما نسبت به دامداری  صنعتی آزمونی است که  واکنههش مهها را در اقبههال زجههر کشههیدن
موجودات بی زبان و  بی آزار معلوم می کند آن هم در شرایطی که کسی ما را وادار نمی کند که واکنشی نشان دهیههم.

نیازی نیست که ما به صورت مداوم واکنش نشان بدهیم اما درگیر شدن با موضوع اهمیت دارد. 
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مورخان، داستانی در مورد آبراهام لینکلن تعریف می کنند؛ هنگامی که وی در حال بازگشههت از اسههپرینگ فیلههد بههه
واشینگتن بود و  همراهان خود را مجبور به تواقف کرد تا بههه پرنههدگان کههوچکی کههه درد می کشههیدند کمههک کنههد.
هنگامی که وی با پرسش های اطرافیانش مواجه شد خطاب به آنان گفت: «اگر این پرندگان کوچک را نزد مادرشههان
باز نمی گردانم،  شب خوابم نمی برد.» او نگفت که این کار را به دلیل ارزش های اخلاقی فی نفسه آن پرندگان، کمک
به محیط زیست و یا به خاطر رضای خدا انجام داده است (هر چنههد می توانسههت این طههور هههم اسههتدلل کنههد). او
نمی توانست به راحتی از کنار پرندگان مستاصل بگذرد چون دچار عذاب وجدان می شههد. لینکلههن البتههه شخصههیتی

متنااقض داشت چون  خیلی بیشتر از آنچه به پرندگان کمک می  کرد، آنها را می خورد. 

 من چه همراه با خانواده باشم  و چه همراه با وجدانم دور میز بین المللی بنشینم،   پذیرش دامداری  صنعتی برایم نه
فقط غیرعقلنی است بلکه احساس می کنم که اگر آن را بپذیرم کاری غیرانسانی کرده ام. اگر من دامداری  صنعتی را
بپذیرم، محصولت آن را برای خانواده ام بخرم و پول خود را به جیب مالکان آن بریزم آنگاه دیگر خودم نیستم، نوه

آن مادر بزرگ نیستم و پسر آن پدرم هم نیستم. 
همین»، داقیقا اگر هیچ چیز مهم نباشد پس چیزی برای نجات دادن نیستمنظور مادر بزرگ از گفتن این جمله که: «

بود.

پایان
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