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 تقريض ها
ي الزم  را براي بازیاب در كتابي كه احتماال پدیده صنعت نشر در این دهه خواهد بود، جان رابينز،  اطالعات و انگيزه» 

هاي سياسي است، زندگي ما را تغيير خواهد كند. این كتاب كه مملو از دیناميتسالمت بدن و  كره زمين  ارائه مي

محابا و با استناد به تحقيقات مفصل نگاشته است، پس خواندن آن یك الزام پروا، بيداد.  مولف این كتاب را بسيار بي

 «آید.به شمار مي
 جونا مكي، نویسنده كتاب بازگشت به زندگي1

 

كند. عادات منفي رژیم غذایي مدرن براي فرد و اجتماع تحقيق ميدر كتاب انقالب غذا، جان رابينز در مورد اثرات » 

ترین نوع اعتيادي است كه ما با آن مواجه هستيم. زندگي خود را نجات بدهيد. جهان را نجات بدهيد. سخت غذایي،

 «هاي این كتاب عمل كنيد.به توصيه
 جيمز ردفيلد، نویسنده كتاب پيشگویي سلستين2

 

دادن شيوه تغذیه من باعث شود به بيداري معنوي برسم، به نوعي پيامبر من است. جان رابينز  شخصي كه با تغيير» 

شماري دارد. دهد. امروز، حقيقت، متحدان انگشتنماي اخالقي به من نشان ميدر انتهاي تونل، یك چراغ و یك قطب

بر كره  ايغذیه ما تاثيرات زیست محيطي عمدهمن عميقا براي رابينز احترام قائل هستم و مانند او باور دارم كه شيوه ت

 «زمين دارد. به نظرم زمان یك انقالب غذایي فرا رسيده است.

 وودي هارلسون3، ستاره سينما و تلویزیون

 

ر ها آمریكایي را روانه  قبهایي را  كه هر ساله  ميليونافسانه جان رابينز با قلم جسور و مجاب كننده خود، بادكنك» 

اموزد كه چگونه زندگي خود را نجات دهيد و عمر طوالني داشته باشيد. تركانده است. انقالب غذایي به شما ميكند مي

توانيد ستم به كره زمين را كاهش بدهيد و در عوض، از دهد كه چقدر ساده مياین كتاب همچنين به شما نشان مي

كند. آن را بخرید، یي است كه خواننده را متحول ميهازندگي و سالمتي خود لذت ببرید. این، یكي از معدود كتاب

 «شناسيد، خواندش را توصيه كنيد.بخوانيد و به هر كسي كه مي
 تام هارتمن، نویسنده كتاب آخرین ساعات پرتو خورشيد باستاني4

 

از  . این كتاب ماالمالدهدهاي عصر ما را انتقال ميترین پيامكننده، كتاب انقالب غذا، یكي از مهمآميز و قانعتحریك»

توانند موقع غذا خوردن براي نجات كند مردم ميكند. نویسنده تأكيد ميشفافيت، خواننده را هشيار و  باانگيزه مي

خودشان و كره زمين با چاقو و چنگال شان رأي دهند. شما باید این كتاب را به خانواده، دوستان و همكاران خود 

 «كنم.هاي كتاب عمل كنند. من جدا این كتاب را به شما توصيه ميبه توصيه معرفي كنيد تا شاید آنها هم

 

1988سوزان هاواال، نویسنده مقاالت تاریخي  و   1992 هاي گياهخواري و اتحادیه رژیم غذایي آمریكا درباره رژیم 
 نویسند كتاب گياهخوار بودن براي مبتدیان5 و آشپزخانه طبيعي6

                                                 
1 Coming Back to Life  

2 Celestine Prophecy  

3 Woody Harrelson 

4 The Last Hours of Ancient Sunlight  

5 Being Vegetarian for Dummies  

6 Natural Kitchen  
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شود. از زماني هاي زیست محيطي مان را یادآور ميهاي شخصي با دغدغهكردن  انتخاباین كتاب مهم، لذت همسو » 

اند. این احساس كه با تغيير رژیم غذایي خود ام، بدن، ذهن، قلب و روحم همگي بهبود یافته و قویتر شدهكه وگن شده

ربه هرگز با مصرف گوشت و لبنيات تجكنم لذتي باورنكردني به من مي دهد كه ضرر كمتري به این سياره زیبا وارد مي

 «نكرده بودم.
 جوليا باترفالي هيل، فعال محيط زیست و نویسنده كتاب ميراث الهه ماه7

 

است.  8جان رابينز دوباره كار خودش را كرد. كتاب انقالب غذا، دنباله منطقي كتاب رژیم غذایي براي آمریكاي جدید» 

تاب كردم و دیگر نتوانستم آن را زمين بگذارم. از فصلي كه در مورد من به محض اینكه شروع به خواندن این ك

مهندسي ژنتيك بود، بسيار لذت بردم. رابينز بهتر از هر كس دیگري  این مسئله را توضيح داده است. براي صدها هزار 

ه الزامي است. واژ  شان براي هميشه با آثار رابينز متحول شده، خواندن كتاب انقالب غذایي،نفر مثل من كه زندگي

ها است. انقالب غذایي اما متعلق به خود ما است.  انتخابي انقالب معموال  یادآور شبه نظاميان و همچنين بازاریاب

 «خوریم اثر قابل توجهي بر دنياي اطراف ما خواهد داشت.ساده در مورد غذایي كه مي
 ادام ورباخ، رئيس اسبق باشگاه سيهرا9

 

هم  العاده است. این كتابالعاده از یك مرد فوقیبایي نگاشته شده. كتاب انقالب غذایي یك اثر فوقاین كتاب به ز» 

 «تواند زندگي ما را نجات بدهد.چشم و هم قلب مرا گشود. این كتاب حقيقتا مي
 ریان ایسلر، نویسنده كتابهاي جام10، تيغه11 و كودكان فردا 12

 

 

هاي مردمي قدرتمند عصر ما تبدیل شده است. جان رابينز با این جنبش جنبش سالمت زیست محيطي به یكي از» 

 «ترین رهبران این جنبش تثبيت كرده است.كتاب، نقش خود به عنوان یكي از فصيح ترین و صریح
 فریتیوف كاپرا، نویسند كتاب تار زندگي13

 

ت كه داراي بدن، ذهن و قلب هستند. آل براي افرادي اسیك كتاب ضروري، جذاب و خوشخوان. این یك كتاب ایده» 

 «ترین كتاب این دهه است.انقالب غذایي مثبت
 اینگرید نيوكرك، رئيس سازمان مردمي براي رفتار  اخالقي با حيوانات )پيتا(14

 

ليد دهد  غذایي كه ما تودهد. رابينز در این كتاب نشان ميكتاب انقالب غذایي، انبوهي  اطالعاتي افشاگرانه ارائه مي» 

اي كه به ما زندگي بخشيده . نویسنده همچنين به شيوه كنيم  پلي است ميان سالمت شخصي ما و سالمت سيارهمي

                                                 
7 The Legacy of Luna  

8 Diet for a New America  

9 Sierra Club  

10 The Chalice  

11 Blade  

12 Tomorrow's Children  

13 The Web of Life  

14  People for the Ethical Treatment of Animals (PETA)  
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هایمان گرفته تا چاه آب مان وارد اي ماهرانه، خساراتي را كه صنعت گاوداري به تمام ابعاد زندگي مان از سرخرگ

 «كند.كرده، تشریح مي
 اِد آیرز، سردبير اجرایي دیدهبان جهان، نویسنده آخرین پيشنهاد خدا15

 

هاي غذایي و صنعت غذا، راه یكبار دیگر، جان رابينز ما را قادر ساخته تا  از ميان هزارتوي اطالعات درباره انتخاب» 

اي است براي كساني كه قصد دارند غذایشان را عاقالنه انتخاب انداز وي، هدیهخود را پيدا كنيم. تحقيقات و چشم

 «هاي غذایي پرطرفدار معاصر را بسيار مفيد یافتم.كنند. من شخصا تأمالت وي در مورد رژیم

فایر، موسيقيدانان مورتي  

 

رساند. این كتاب انقالب غذایي آن راهي را كه كتاب رژیم غذایي براي آمریكاي جدید آغاز كرده بود، به انجام مي» 

 «ي كه برایتان مهم است هدیه كنيد.كتاب عالي است. یك نسخه از آن را به هر كس
 هووراد ليمن، رئيس سازمان نجات زمين و نویسنده كتاب كابوي دیوانه16

 

هاي اعجاب انگيز پنهان صنعت غذا را فاش كرده و در كتاب خود نشان داده كه تغذیه سالم جان رابينز كه واقعيت» 

خواهند است. یك كتاب بسيار عالي براي كساني كه مينه تنها براي خودمان بلكه براي محيط زیست نيز بسيار خوب 

 «زندگي سالمي داشته باشند و دنيا را جاي بهتري براي زندگي كنند.
 پيتر راسل، نویسنده كتابهاي بيدار شدن در زمان17 و از علم تا خدا18

 

 

ي سالم و همچنين كشاورزي هاي غذایكتاب انقالب غذایي در زمان مناسبي به دست ما رسيده تا ما را به سوي رژیم» 

 «نظير و جالب مراجعه كنيد.دهيد حتما به این كتاب بيسالم سوق بدهد. اگر شما به سالمت خانواده خود اهميت مي
 برنت بلك ولدر، رئيس انجمن دوستان زمين19

 

انسان را به خطر در كتاب انقالب غذایي، جان رابينز اشاره دارد كه رژیم غذایي رایج آمریكایي نه تنها سالمت » 

گير هاي چشمزند. با توجه به انبوه واقعيتاندازد بلكه به حيوانات و نيز به خاك و آب،  لطمات جبران ناپذیري ميمي

عرضه شده در این كتاب، انقالب غذا مناسب كساني است كه به سالمت تغذیه خود، رفتار با حيوانات و حتي سرنوشت 

 «دهند.كره زمين اهميت مي

 دیوید ال. كاتز، پزشك در دانشكده پزشكي دانشگاه یيل

 

ي، اخالقي هاي سياسترین تحقيق در مورد انتخابترین  و كاملكتاب انقالب غذایي جان رابينز بدون تردید پيشرفته» 

غذا  تشود تا خواننده به سالمت از ميان هياهوي تبليغات صنعو منطقي رژیم غذایي سالم است. اطالعات او باعث مي

هاي این شود كه به پيامخواهيد بدانيد كه چگونه سالمت كامل را به بدنتان هدیه بدهيد، توصيه ميعبور كند. اگر مي

 «كتاب توجه كنيد.

                                                 
15 God's Last Offer  

16 Mad Cowboy  

17 Waking Up in Time  

18 From Science to God  

19 Friends of the Earth  
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 دوره مسابقات جهاني سهگانه مرد آهنين، نخستين ورودي تاالر افتخارات مرد آهنين و نویسند 6دیو اسكات، قهرمان 
 تمرینات سهگانه دیو اسكات20

 

 

هاي سياسي، اقتصادي و اجتماعي سيستم فعلي جان رابينز دوباره كارش را كرد. انقالب غذایي، فاش كننده واقعيت» 

اي هدهد تا مسئوليت انتخابغذایي ما است. او در این كتاب خواننده را به چالش مي كشد و سپس به او انگيزه مي

 «ت تغيير دهد.غذایي خود را بپذیرد و خود را  در جهت مثب
 وسانتو ملينا و برندا دیویس، متخصصان رسمي تغذیه و نویسندگان كتاب هاي گياهخوار شدن21 و وگن شدن22

 

 

ترین استدالل براي متقاعد كردن انسان به پيروي از رژیم گياهي به عنوان بهترین ترین و قويانقالب غذایي جامع» 

 .«حياتي جان رابينز بستگي داشته باشد تواند به ترویج پيامبشر ميرژیم غذایي است. زندگي شما و همچنين آینده 

10دكتر جان مك دوگال، مدیر پزشكي برنامه مك دوگال در بيمارستان سنت هلنا و نویسنده  كتاب پرفروش كشور  

 و مجري برنامه تلویزیوني دكتر مك دوگال

كند. بينش او درباره انتخاب هایمان را بيدار ميو قلب در انقالب غذایي، جان رابينز یكبار دیگر چشمان ما را باز» 

 «غذاهاي سالم و دوستدار زمين،  اميد و راه رسيدن به محيط زیست پایدار فردا را مي گشاید.
 دكتر مایكل اي كلپر، مدیر انستيتو مطالعات و تحقيقات تغذیه23

 

گذارد كه هم بر اي با ما به اشتراك ميد را به گونهجان رابينز یك انسان فرزانه است. او در كتاب جدیدش، خرد خو» 

شود كه نسبت به شيوه تغذیه اي كه هم بدن و هم روح ما را پرورش گذارد. او باعث ميذهن و هم بر قلب ما اثر مي

دهد، احساس خوبي پيدا كنيم. همچنين كساني كه نگران سالمتي خود و محيط زیست هستند حتما باید حاصل مي

 «را بخوانند. ت او در مورد خطرات غذاهاي مهندسي ژنتيك شدهتحقيقا
 كریگ وینترز، مدیر اجرایي كمپين نصب برچسب روي غذاهاي مهندسي ژنتيك شده24

 

ونه با گوید كه چگمصرف كنندگاني كه دغدغه دارند باید كتاب رابينز را بخوانند. رابينز در این كتاب به شما مي» 

 «تيابي به یك جهان انساني، پایدار و سالم، راي بدهيد.چاقو و چنگال، براي دس

 روني كامينز، مدیر ملي اتحادیه مصرف كنندگان ارگانيك و نویسنده مشترك كتاب غذاي مهندسي ژنتيك شده

 

جان رابينز بار دیگر گل كاشت. شيوه نوشتار او جذاب و شخصي است طوري كه خواننده را وادار به ادامه خواندن » 

اي ميان سالمت شخصي، اقتصاد اجتماعي و تامالت شخصي، ارتباط برقرار تر از همه، او به طرز ماهرانه. اما مهمكندمي

 «هاي رابينز را بخوانند.كند. محققان علمي نيز بد نيست كه حرفمي

رنلكالين كمپل، مشاور ارشد علمي انستيتو تحقيقات سرطان آمریكا و استاد تغذیه بيو شيمي دانشگاه كو  

 

                                                 
20 Dave Scott's Triathlon Training  

21 Becoming Vegetarian  

22 Becoming Vegan 

23 Institute of Nutrition Education and Research  

24 Campaign to Label Genetically Engineered Foods  
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انقالب غذا، نخستين شليك جان رابينز در قرن بيستم است تا سالمت ما و كره زمين را نجات بدهد. او با بيان » 

كند كه سالمت ما اسير صنعت غذا است. این كتاب را حتما باید خواند چرا كه هاي متعدد بار دیگر تایيد ميواقعيت

 «یك منبع بسيار عالي براي مرور واقعيات است.

كتر كالدول اسي ليستن، مشاور قلب در كلينيك كليولندد  

 

هاي تغذیه و كشاورزي كه باعث دهد. شيوهجان رابينز همبستگي جدایي ناپذیر غذاي ما و جهان ما را نشان مي» 

زنند. مهندسي ژنتيك نيز خطر جدیدي ایجاد كرده است. شوند به حيوانات و كره زمين هم لطمه ميانسان مي بيماري

اتكا به رژیم گياهي و همچنين برقراري ارتباط  دهد كه تنها راه سالم ماندن،رابينز به صورت كامال شفاف نشان مي

 «اخالقي با سایر موجودات زنده است.

هاي دكتر مارتا هربرت، متخصص اعصاب كودكان در بيمارستان عمومي ماساچوست و نایب رئيس شوراي ژنتيك

دانشكده پزشكي هارواردمسئول، و مدرس اعصاب در   

 

 

 

 

 

 



 

جان رابینز  –انقالب غذایی   - 12                        

 پيشگفتار

 به قلم دكتر دين اورنيش

متوجه كشف داروهاي جدید، تكنيك هاي جدید جراحي،  شود معموالً فكر ما وقتي صحبت از پيشرفت در طب مي

هاي ساده روزانه ما ليزر  یا دیگر چيزهاي مدرن و گرانقيمت مي شود. براي ما باور این نكته دشوار است كه انتخاب

ابط دهيم یا  رومثل غذا خوردن، چگونگي واكنش به استرس، سيگار كشيدن یا نكشيدن، مقدار ورزشي كه انجام مي

اي در سالمت و حتي زنده ماندن ما ایجاد كند؛ در صورتي كه این عوامل واقعا تواند تغييرات عمدهماعي ما هم  مياجت

 تاثير گذار هستند.

من بيشتر عمر حرفه اي خود را صرف استفاده از فناوري پيشرفته پزشكي  براي بررسي تأثيرات درمان هاي ساده و 

با همكاري  25ر من و همكارانم در موسسه غيرانتفاعي تحقيقات طب پيشگيرانهسال اخي 25ام. در ارزانقيمت كرده

هاي ایم تا نشان دهيم كه حتي شدیدترین بيماريهاي مختلفي انجام دادهسایر موسسات، مطالعات علمي و آزمایش

اي كم چرب، غذاه توان با تغيير تغذیه و سبك زندگي، متوقف كرد. تغييرات سبك زندگي شامل مصرفقلبي را نيز مي

هاي مدیریت استرس )شامل یوگا ومدیتيشن(؛ ورزش متعادل؛ ترك سيگار و حمایت گياهي و غداهاي كامل؛ تكنيك

 عاطفي گروهي و اجتماعي است.

تصحيح شوند، بدن   -كه معموالً دو علت به خطر افتادن سالمت ما هستند-هنگامي كه نوع تغذیه و سبك زندگي 

ي دارد تا خود را  التيام بخشيد. این ظرفيت بهبود دروني حتي فراتر از قوه تصور ما است. اما اگر ما االعادهظرفيت فوق

یابي نكنيم و به جایش بخواهيم با انجام عمل جراحي یا استفاده از داروها  بيماري را برطرف كنيم، مشكل را ریشه

ظاهر شود یا ما مجبور به انتخاب تصميمات دشواري  احتمال دارد كه بيماري  بار دیگر عود كند، یا مشكالت جدیدي

یابي مشكل، مثل این است كه بخواهيم زمين خيس آشپزخانه  را خشك كنيم در حالي كه شویم. درمان، بدون ریشه

 ایم. شير آب ظرفشویي مملو از آب را نبسته

ي نوع تغذیه و سبك زندگي صحه مهرچند تحقيقات ما در انستيتو بيشتر بر فواید تندرستي و اقتصادي ناشي از 

تر و جهاني تري نيز دارد. جان رابينز سالهاست كه به شيوایي در گذارد، اما تغييرات سبك زندگي پيامدهاي بزرگ

هاي هاي شخصي ما سخن گفته است. او در كتاب انقالب غذا به روشني توضيح داده كه انتخابمورد تبعات انتخاب

مال در هم تنيده هستند. تصميمات شما براي بدن خودتان و سياست غذایي بر هم تأثير شخصي ما و مسائل جهاني كا

 مي گذارند.

توانيم انجام بدهيم، تمركز روي رسد كه مشكالت جهان آن قدر گسترده اند كه تنها كاري كه ميگاهي به نظر مي

زه سياست و یا نوشتن كتاب یا انجام كار اي به ورود به حوزندگي خود، خانواده و دوستانمان است. شاید شما عالقه

هاي روزانه شما در مسئله بنيادي غذا، نه تنها براي شما بلكه تحقيقاتي یا كمك به خيریه ها نداشته باشيد  اما انتخاب

ها باعث بهبودي و برخي دیگر باعث زجر خود شما یا سایر مردم جهان براي جامعه، پيامدهایي دارد. برخي از انتخاب

 اهد شد.خو

آگاهي، نخستين گام در راه بهبودي است چه آگاهي شخصي و چه آگاهي اجتماعي. درك ارتباط ميان درد و علل آن، 

كند تا درد را به یك مفهوم و یا عمل تبدیل كنيم. درد شرط اول براي آزادي انتخاب است. آگاهي به ما كمك مي

 شود نه به تنبيه.ینجا، درد، به اطالعات و انگيزه بدل ميتواند كاتاليزوري براي  بهبودي باشد. در احتي مي

، هاي قلبيتوانند آگاهي ما را افزایش دهد. تحقيقات علمي كه ارتباط ميان سيگار كشيدن با بيماريعلوم هم مي

غييرات تسرطان ریه، آسم و نقایص بدو تولد را ثابت كردند، موجب شدند تا بسياري از مردم، سيگار را ترك كنند. این 

 ایم.  پنجاه سالاي را طي كردهاجتماعي البته به آهستگي و در طي چند دهه ایجاد شد اما ببينيد كه چه راه طوالني

                                                 
25 Preventive Medicine Research Institute  
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پيش، هر ساختمان، اتاق جلسه و حتي هواپيما، مملو از دود سيگار بود. عملي كه در گذشته پذیرفته شده و حتي 

 شود.وب ميآمد امروزه عملي زشت محسباكالس به شمار مي

شوند. به عنوان مثال، ابتدا به آنها گفته شد بسياري از مردم به دليل شنيدن اطالعات متناقض، سرگردان و حيران مي

كه مارگارین از كره معمولي بهتر است. بعدا به آنها گفته شد مارگارین هم مثل كره، خوب نيست چون اسيدهاي چرب 

كه رژیم غذایي پر پروتئين خوب است. بعدا گفتند كه رژیم غذایي كم پروتئين ترانس زیادي دارد. زماني گفته مي شد 

انند تواین دكترهاي لعنتي حتي خودشان نمي گویند:هاي متناقض مردم اغلب ميخوب است. به دليل همين توصيه

 تصميم بگيرند پس بهتر است نگران چيزي نباشيم و هر چه را كه دلمان خواست بخوریم.

هاي خبري، دوستدار جنجال هستند. صدها تحقيق درباره ناسالم بودن رژیم غذایي مملو از چربي و پروتئين هايرسانه

حيواني وجود دارد اما اگر یك تحقيق، مفيد بودن رژیم غذایي حاوي چربي را تایيد كند، آنگاه این تحقيق، تيتر نخست 

 ها خواهد شد حتي اگر تحقيقي ناقص و ضعيف باشد.رسانه

ا  بررسي و مرور ادبيات عملي نشان مي دهد كه شواهد، معموال همساز هستند نه متناقض. امروزه شواهد علمي  ام

هاي ساده هاي حيواني و كربوهيدارتدهند كه ترك رژیم غذایي پر چرب حاوي پروتئينبيش از هميشه نشان مي

هاي پيچيده هستند، فواید دو چندان وهيدراتمانند شكر، و انتخاب رژیم غذاهاي كامل و گياهي كه سرشار از كرب

هاي اشباع شده و براي سالمتي بدن در بر دارد: شما از یك طرف مصرف مواد پرخطري چون كلسترول، چربي

اي را كه باعث افزایش مقاومت و سيستم دفاعي دهيد و از طرف دیگر مصرف مواد غذایيها را كاهش مياكسيدان

 مي دهيد. شود افزایشبدنتان را مي

، كاروتنوئيد، رتينول، ایزوفالون، ليكوپن و ژنيستئين وجود 26، زردینهدر مواد غذایي، دست كم هزار ماده فيتوكميكال

شوند؟ به جز چند مورد دارد كه خواص  ضد سرطان، ضد پيري و ضد بيماري قلبي دارند. اما این مواد كجا یافت مي

 ها، سبزیجات، غالت، حبوبات و محصوالت سویا، پيدا كرد.  توان در ميوهاستثنا، این مواد را مي

تر از كند كه دریابيم، به چه دليل یك رژیم غذایي گياهي سالمتحقيقات و مطالعات جدید همچنين به ما كمك مي

فرایش در خون منجر به ا 27اي به نام هوموسيستينرژیم پر از پروتئين حيواني است. به عنوان مثال، مقادیر زیاد ماده

شود. پروتئين حيواني موجود در رژیم غذایي شما باعث افزایش ميزان هاي عروقي مياحتمال ابتال به بيماري

كه در غالت كامل و سبزي ها وجود دارند، باعث كاهش  6شود در صورتيكه كه فوالت و ویتامين بهوموسيستين مي

 شود.هوموسيستين خون مي

جهاني شدن هستند. بسياري كشورها كه از شيوه غذا خوردن و سبك زندگي كشورهاي ها در حال متاسفانه، بيماري

و  هاي قلبيهایي مانند بيماريكنند. بيمارياند حاال از مرگ كشورهاي غربي الگوبرداري ميغربي الگوبرداري كرده

 گيري هم باعثده است. این همهگير شعروقي كه قبال در كشورهاي آسيایي و ژاپن بسيار نادر بود امروزه در آنجا همه

زند. امروزه ميزان كلسترول پسرهاي جوان ژاپني به اندازه پسرهاي شود و هم به اقتصاد ضربه ميرنج اشخاص مي

 آمریكایي است. براي مقابله با  این روند ما به جهاني شدن سالمت نياز داریم.

 «خواهم از زندگي لذت ببرم.ودتر بميرم، من فقط ميبرایم مهم نيست اگر ز» گویند:برخي مواقع مردم به من مي

 كننده است.آنها معتقدند كه پيروي از یك رژیم غذایي سالم، كسل

برم وجود ندارد مگر اینكه در عوض فایده اي عایدم شود البته به  نظر من، دليلي براي ترك چيزي كه از آن لذت مي

ایده اي كه پس از چند هفته خود را نشان دهد. هنگامي كه شما رژیم سال بعد نمایان شود بلكه ف 30نه فایده اي كه 

كنيد يكنيد؛ ورزش مهاي مدیریت استرس مانند یوگا و مدیتيشن استفاده ميدهيد؛ از تكنيكغذایي خود را تغيير مي

داشته  حال بهتريتوانيد بهتر فكر كنيد، یابد. شما ميرساني به مغز شما بهبود ميكشيد، جریان خونو سيگار نمي

                                                 
26 bioflavonoids 

27 homocysteine  
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تان افزایش یابد. )بياد بياورید زماني را كه در جشن شكرگذاري، غذاي زیادي خوردید و حال باشيد و همچنين انرژي

كنيد، گردش خود در قلب كردید.( همچنين هنگامي كه شما این تغييرات را ایجاد ميبدي پس از پایان جشن پيدا 

ت خود كشف كردیم كه افرادي كه این تغييرات را در سبك زندگي خود ایجاد یابد. ما در تحقيقاشما هم بهبود مي

درصد كمتر دچار دردهاي ناحيه قفسه سينه شدند. این تغيير فقط طي چند هفته بوجود  91كردند به طور متوسط 

مچنين آمد. عالوه بر این، گردش خون در آالت تناسلي شما و ميل شما به رابطه جنسي افزایش خواهد یافت. ه

 فراموش نكنيد كه مواد غذایي گياهي و كم چرب، هم خوشمزه هستند و هم مقوي.

ميرد. پس است یعني هر كسي در نهایت مي 100در  100البته همه ما محكوم به مرگ هستيم. احتمال مرگ ما، 

نگامي كه به ترین سئوال فقط این نيست كه چقدر زنده خواهيم ماند بلكه چگونگي زندگي هم مهم است. همهم

كنيم باید از خود بپرسيم كه چقدر دردسر ایجاد كردیم؟ چقدر باعث گذشته مي نگریم و زندگي خود را بررسي مي

زجر دیگران شدیم؟ چقدر محبت كردیم و محبت دیده ایم؟ به چند نفر كمك كردیم؟ اینها سئواالت عميق معنوي 

 هستند و لذا بي نهایت اهميت دارند.

توانيم به سالمت خود كمك كنيم؛ از بتوانيم رژیم غذایي خود را تغيير بدهيم، به همان نسبت مي هر چقدر كه ما

ها مواجه هستيم و این انتخاب ميان همه زندگي لذت ببریم؛ و كمتر زجر بكشيم. ما هر روز با گستره اي از انتخاب

پروتئين حيواني و یا غذاهاي چرب را ترك چيز یا هيچ چيز نيست. شما ممكن است كه نخواهيد به طور كامل خوردن 

هاي كمتر مصرف كردن این مواد غذایي و آثار فوري آن آگاهي داشته باشيد، كمتر مواد غذایي كنيد اما اگر منفعت

 چرب و پروئين حيواني خواهيد خورد.

او  ه است. برخي مواقع،جان رابينز تمام عمر خود را صرف تالش براي بهتر كردن این كره خاكي براي نسل آینده كرد

ان كند. چه ما با نظرات عنوبرانگيزي استفاده ميبراي جلب توجه كردن و ثابت كردن یك نكته آگاهانه از لحن چالش

شده در این كتاب ) مثل اینكه  مك دونالد به دليل حركت در جهت صحيح، شایان  تقدیر بيشتري است(  موافق 

ها و شواهدي كه  ت. مهم این است كه پس از خواندن این كتاب بر اساس دادهباشيم و چه نباشيم چندان مهم نيس

ارم گذگيري خودمان را داشت باشيم. من با تمام وجود به هوش و تعهد رابينز احترام ميدهد نتيجهنویسنده ارائه مي

 العاده او برایم الهام بخش است.و حتي بيشتر از آن، مهرباني فوق

 دكتر دین اورنيش

سس و مدیر انستيتو تحقيقات طب پيشگيرانهمو  

 استاد دانشگاه پزشكي كاليفرینا، سن فرانسيسكو
www.ornish.com 
17سوساليتو، كاليفرنيا،  آوریل   2001 
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 هاسپاسگزاری
 

اغذ كه با كهایي را داشتند ها ارزش قطع شدن درختاند اما چند تا از این كتابهایي زیادي نوشته و منتشر شدهكتاب

اده العهاي فوقو توجهاتي است كه انسان ها، عشقآنها چاپ شدند؟ اگر این كتاب ارزشي داشته باشد به لطف كمك

 توانستم اسم تمام آنها را اینجا بياورم.زیادي به من هدیه كردند. آروز داشتم كه مي

هزار كار مختلف انجام داد تا من زمان  10  سال اخير هستم. او 34من مدیون دیو رابينز، همسر، عشق و دوستم در 

و فضاي كافي براي نوشتن داشته باشم. در واقع بينش او باعث نگارش كتاب انقالب غذا شد و اعتماد هميشگي او به 

 من، همواره قوت قلبم بوده است.

نياز به واژه مناسب  همچنين تشكر فراوان از اوشن و ميشل رابينز كه تك تك كلمات كتاب را خواندند و هر جا كه

توانم به اندازه كافي از پسر و دخترم تشكر كنم كه ها كمك كردند. من نميداشتم به من در انتخاب و كشف این واژه

 همراه با مادر خود، فضایي رویایي بوجود آوردند كه در این فضا توانستم بنویسم و زندگي كنم.

كنم. او و همسرش، داد تشكر ميبود و همواره به من انگيزه ميهمچنين از جف نلسون كه منبع اطالعات براي من 

 د. شسبرینا، جنگجویان واقعي براي بهبود شرایط زندگي هستند. بدون وجود آنها، این كتاب هرگز نوشته نمي

 همچنين من بسيار خوشبخت بودم كه با لزلي بریمن به عنوان ویرستار همكاري كردم. حمایت و شفافيت وي، همواره

داد. همچنين از جني كالينز، ترزا كورونادو، شرون دونووان، ویل گلنون، برندا نایت، روزي لوي، هيتر به من انگيزه مي

كنم. من همكاران مك آرتور، ليا راسل، كلودیا اسملسر، پم سووینكي و همه همكاران در انتشارات كُناري تشكر مي

 ستم پيدا كنم.توانبهتري نسبت به اینها براي كار كردن نمي

همچنين در مقابل اد آیرس، نيل برنارد، برندا دیویس، بروس فریدریش، سو هاواال، برد ميلر و كریگ وینترز تعظيم 

 نویس این كتاب را خواندند و مرا  از تخصص و سخاوت خود بهره مند ساختند.كنم. آنها در مراحل مختلف، پيشمي

ن، همكاران و معتمدیني است كه عشق، كمك و حمایت را به من ارزاني هاي دوستااین كتاب حاصل زحمات و تالش

ر، شمس كریز، مایكل كالپ داشتند. همچنين یك تشكر ویژه از ریچارد گالنتز، ارلي هریس، فرنسيس و كرول جينز،

، یك 28مينهوارد ليمن و یان و تري تيرمن دارم كه دوستي آنها با من و كمك آنها به سازمان غير انتفاعي نجات ز

 افتخار براي من بوده است.

كنم كه قلب، روح و منابع مالي خود را در اختيار نجات زمين قرار دادند من همچنين از افراد بسيار زیادي قدرداني مي

كریس و تا شاید جامعه ما در جهت التيام، ثبات و دلسوزي حركت كند. من از اعماق قلب خود از گلن و ایمي بچلر،

زار، دیوید برن استاین، جان بردرز، پتي بریتمن، سوسان كمپل، پاتریسيا كارني، دیپك چوپرا، سو كيلفي، گریس بالتا

دتو، گري و اميلي دان، مارك اپستين، لري فراید، تام جيگاگس، اندرو گليك، جري كوك، سينتيا كاون، باب دي بنه

ار، شيال هافمن، استفني هافمن، ال جاكوبسن، پرین گليدن، گيل گودوین، جي هریس، كاري هارتگلس، مدیانا هوب

نوین جين، آلزي جونز، مت كلي، گابریل كوشي، مري ال مار، ویلي لوریه، جيم ليتلفيلد دالمارس، استيو لوستگاردن، 

دیوید لوستيگ، پت لينچ، كورنل مك كلي الن، تري و پل مرشون، كوین و ميشل ميلر، سندي مينتز، مار نيالون، 

، ژول اوكالندر، كيت پاراونتي، هرات فونيكس، مري كوئيالن، تام شولتز، مایكل شواگر، مل اسكولنيك، اودري نيكل

استوارت استون، رت تراتون، مایكل تاكر، استيسي ویكاري، اليانور واسون، ماریان ویليامسون تاد وینانت و خيلي از 

كنم. اینها تعداد كمي از دواطلبان، همكاران و تامين توانيم اسمشان را بياورم تشكر ميافراد دیگري كه اینجا نمي

كنندگان مالي سازمان نجات زمين هستند كه در تالشند كه جهان را به جهاني دلسوز و التيام بخش تبدیل كنند. من 
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ه كره كنم كهاي آینده از آنها تشكر ميكنم. من همچنين به نيابت از نسلبه نيابت از كره زمين از همه آنها تشكر مي

 تر خواهند كرد.زمين را تبدیل به مكاني قابل زندگي

هایم. دلسوزي و هدایاي من همواره قدردان هال و ليندا كرامر هستم، دوستان قدیمي من و ناشران بسياري از كتاب

 آنها همواره باعث تقویت روح و روانم شده است.

ي سازمان غير انتفاعي جوانان براي محيط زیست هاهمچنين عرض احترام دارم به تمام كساني كه عامل موفقيت

اند: جول چاتو، ملكا ادواردز، روان الياسون، جوليا باترفالي هيل، اشا گلد استاین، دیوید گيزار، تاد بوده 29عقالني

هارگریو، اوي مير، مروام رابرتس، جوشا سيگ، مالكا ساندرز، لوانا سكسون، آگيال شریلز، جسيكا سيمكوویچ، سول 

لومون، علي استار، كارن تامسون، سو ویليامز و بسياري از جوانان دیگر. همچنين من از تمام پيشكسوتاني كه ما را سا

، كنم: ریچادر بسكين، ماسانخو بانداگذار یاري دادند تشكر ميدر به ثمر رساندن این پروژه به عنوان مدیر و یا سرمایه

ا كرول، آسيه و كوكومون كلوتي، مورتي كوهن، استيو و استفني فارل، ریچارد برایان بيرو، تام برت، تام كاالنان، لنندر

 دریل كولمن، مارتا كولينان،گالنتز، ارلي هریس، وندي گيس و مایكل هوناك، ماریون و الن هانت بادینر، نوین جين،

خانواده فونيكس، هوست دید،آني موس، همكاران در نقشه راه جسم ميلز،كي، جوش ميلمن،هلين لرنر، جوتا و فران مك

شاین اسميت، یان و تري تيرمن، سوزي تامپكنيز، مایكل تاكر، لين و بيل توئيست، پل ونر رشل باهر، ان رابرتس، سان

 هاي دیگر.و خيلي

: كنمام تشكر ميالعاده كه در یك سال گذشته مدام با آنها مالقات داشتههاي كوچكي از افراد فوقهمچنين من از گروه

تام برت، كترین گري، تریسي هووارد، جو كرس، كترین پریش، ریچارد راتبان، اوشن رابينز، ویكي رابين، نيل روگين، 

 لين توئيست و متيس اكرن اگل همگي منجر به ایجاد تغييرات اجتماعي در زندگي خود شدند. 

و كت آستين، كریس بيسونه، ساليما  من از افرادي كه مفتخرم آن را دوست بنامم شامل كارل و جين آنتوني، جان

كاب، كتچي ایگر، جيپسي، نادیا خليل بگوویچ، فيل كلين، ان مورتيفي، كالي رائي، كریگ و هيدي شيندلر، بابي اسپر، 

 كنم. حمایت شما یك دنيا براي من ارزش داشت. هاي دیگر تشكر ميادرین ون بورن و خيلي

هاي دیگر دیوید الیف، جيم ميسون، استن ساپون، جون استپانياك و خيلي تشكر فراوان از شرون گنون، سندي لوري،

 كه تالش كردند دلسوزي و التيام را به دنياي ما وارد كنند.

هلن یك تعظيم عميق اما آرام به روح كليولند آرموري، دیوید براور، سزار چاوز، جان دنور، رائول جوليا، ليندا مكارتني،

كلر تاونزند كه همواره حامي نجات زمين و جوانان براي محيط زیست عقالني بودند. این نيرینگ، ریور فونيكس و 

دادند كه در چند سال اخير از دنيا رفتند. من روي این زمين عزیزان، هيات مدیره این دو سازمان را تشكيل مي

 ایستم تا اینكه رویاهاي آنها را تبدیل به واقعيت كنم.مي

د شونكنند و هچ وقت هم شناخته نميزنان گمنامي كه براي بهبود شرایط این دنيا كار ميمن براي تمام مردان و 

اند، تشكر ام حمایت كردهاحترام قائل هستم. من از تمام كساني كه روي این زمين از كارهایي كه من انجام داده

 كنم. مي
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 يادداشت دهمين سالگرد انتشار
 

اند. با آنكه این بحث گاهي ه كشور درگير بحث اصالحات خدمات درماني بودهچند سال است كه كنگره آمریكا و هم

توام با مجادالت تند و تيز بوده اما بيشتر مردم معتقدند كه كاري باید انجام شود. آمریكا تنها كشور صنعتي جهان 

این كشور فاقد بيمه  ميليون نفر در 47كند. ترین خدمات درماني را هم براي مردمش تضمين نمياست كه ابتدایي

رانه كند؛ تقریبا دو برابر سدرماني هستند. آمریكا همچنين بيش از تمام كشورهاي دیگر براي خدمات درماني هزینه مي

 كانادا، دانمارك و فرانسه. كشورهایي كه از لحاظ درآمد سرانه نزدیك آمریكا هستند، كشورهایي چون آلمان،

اكنون بيش از حداقل حقوق ساالنه  كایي ساالنه بابت بيمه درماني مي پردازد هممبلغي كه یك خانواده متوسط آمری

هاي درماني، اعالم ثانيه، یك نفر در آمریكا به دليل هزینه 30كند. هر یك كارگر است كه به صورت تمام وقت كار مي

 كند.ورشكستگي مي

ها از كنترل خارج شده بلكه كمر اقتصاد كشور را هم خم كرده است. هاي درمان نه تنها براي اشخاص و خانوادههزینه

كرد كه وارن بافت ، شركت خودروسازي جنرال موتورز به حدي براي خدمات درماني كارگرانش هزینه 2007در سال 

كت ارائه كننده خدمات درماني است كه در كنار آن }ميلياردر مشهور آمریكایي{ گفت كه جنرال موتورز یك شر

هاي توليد كننده خودرو در آمریكا به كند. در آن سال، جنرال موتورز مانند فورد و سایر شركتخودرو هم توليد مي

دالر بابت خدمات درماني هزینه كرد در حاليكه شركت هونداي ژاپن تنها  1500ازاي توليد هر دستگاه خودرو بيش از 

دالر در این حوزه هزینه كرد. هووارد شولتز رئيس شركت استارباكس مدعي شد كه شركتش بيش از اینكه براي  150

 كند. خرید قهوه هزینه كند براي بيمه كردن كارمندانش هزینه مي

هاي درماني كردیم. اما در تریليون دالر صرف هزینه 2.5، ما بيش از 2010البته همواره اینگونه نبوده است. در سال 

ميليارد دالر امروزي( در این حوزه هزینه كردند. با لحاظ كردن تورم  70ميليارد دالر)8.4ها تنها آمریكایي 1950سال 

كه اي است كنيم معادل كل هزینهتوان گفت كه امروزه هزینه اي كه  هر ده روز یكبار صرف خدمات درماني ميمي

 صرف درمان كردیم. 1950در سال 

شد آن را توجيه كرد اما واقعا اینگونه نبوده است. یافت، ميآور بهبود ميهاي سرساماگر سالمت مردم با این هزینه

دانشگاه  2005شاید همه ندانند اما وضعيت سالمت مردم در چند دهه اخير نزول كرده است. به استناد تحليل سال 

 به بعد یا تنزل یافته یا بدون تغيير مانده است. 1960هاي سالمت در آمریكا از سال شتر شاخصجان هاپكينز، بي

با وجود اینكه سرانه درماني كشور آمریكا بيش از هر كشور دیگري در جهان است اما آمریكا در رده سي و هفتم 

، سازمان 2010تم است. در سال كشورها در زمينه مرگ و مير كودكان است و در جدول اميد به زندگي، سي و هش

 كشور جهان از آمریكا بهتر است. 36بهداشت جهاني اعالم كرد كه وضعيت سالمت 

اده پا افتهاي اصالح خدمات درماني، یك واقعيت بسيار پيشبراي من واقعا عجيب است كه در جریان تمام كشمكش

كاهش بدهد، مورد غفلت قرار گرفته است. مطالعات  هاي درماني راتواند در عين بهبود سالمت مردم،  هزینهكه مي

هاي درماني كشور، قابل پيشگيري هستند و تنها راه این پيشگيري، درصد هزینه 70تا  50دهند كه مختلف نشان مي

تشویق مردم به تغذیه سالم است. اگر مردم آمریكا از پرخوري و مصرف غذاهاي نا سالم دست بكشند و غذاهایي مغذي 

تر، سرطان هستند مصرف كنند آنگاه سيستم درماني این كشور موثر، ارزان و پایدار خواهد شد. و از همه مهم كه ضد

 شوند.هاي غذایي خود وابسته ميهاي بيمه و پزشكان نخواهند بود بلكه تنها به انتخابمردم دیگر وابسته به شركت

شان را از ها نه تنها سالمتردم آمریكا در مقابل این بيماريهاي العالج مواجه هستيم. مامروزه ما با اپيدمي بيماري

دهند كه  با كنند. در همين حال شواهد هرچه بيشتري نشان ميانداز خود را هم هزینه ميدهند بلكه پسدست مي

هاي جات، غالت كامل و حبوبات و كاهش مصرف محصوالت حيواني، كاهش   هزینهبيشتر خوردن سبزیجات، ميوه

 ماني ميسر است.در
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كند، تا به امروز، تعداد تحقيقاتي كه بر اهميت مصرف بيشتر غذاهاي گياهي و مصرف كمتر غذاهاي حيواني تاكيد مي

ماه قبل از اینكه  6كند. ، چنين تحقيقاتي را ردیابي مي30غير قابل شمارش است. كميته پزشكان براي طب مسئوالنه

هاي معتبر پزشكي منتشر شده تحقيق ذیل اشاره كرد كه در ژورنال 12كميته به كتاب انقالب غذا زیر چاپ برود، این 

 اند:

 

 دهدخوردن ميوه و سبزی بيشتر، احتمال زنده ماندن زنان مبتال به سرطان تخمدان را افزايش می

كنند در صورت ابتال به سرطان تخمدان،  احتمال زنده ماندن شان  زناني كه مقادیر زیادي ميوه و سبزي مصرف مي

 31در مجله اتحادیه تغذیه آمریكا 2010خورند. این تحقيق در ماه مارس بيشتر از زناني است كه كم ميوه و سبزي مي

خانواده كلم) كلم، بروكلي، گل كلم و ..( باعث زنده ماندن  منتشر شده است. محققان دریافتند كه سبزیجات زرد و از

بيشتر و مصرف لبنيات و گوشت قرمز باعث كاهش طول عمر زنان مبتال به سرطان تخمدان شد. نویسنده تحقيق 

گيري كرد كه رژیم غذایي كم چرب و گياهي نه تنها براي جلوگيري از ابتال به سرطان مهم است بلكه اینگونه نتيجه

 شود. اعث افزایش طول عمر بيماران سرطاني هم ميب

 

 دهدمصرف زياد ميوه، سبزی و سويا، احتمال ابتال به سرطان پستان را كاهش می

هزار زن در سنگاپور و  34منتشر شد. در این تحقيق  32در ژورنال تغذیه باليني آمریكا 2010این تحقيق در مارس  

د كه ارتباط معكوسي ميان مصرف ميوه و سبزي و ابتالي زنان به سرطان چين مورد بررسي قرار گرفتند و مشخص ش

 پستان وجود دارد. 

 

 پروتئين حيوانی با كاهش سالمت استخوان مرتبط است

تحقيقي را منتشر كرد كه نشان داد پروتئين حيواني باعث كاهش مواد  33مجله تغذیه بریتانيا 2010در ماه مارس 

دختر انجام  750ساله كه در شهر پكن در كشور چين روي  5شود. در این تحقيق ها ميمعدني موجود در استخوان

 ها مي شود.مرغ باعث تضعيف استخوانشد نشان داد كه پروتئين حيواني به ویژه گوشت و تخم

 رطان ريه را كاهش می دهدسويا ريسک س

هزار نفر در ژاپن انجام شد مشخص گردید كه سویا از ابتال به سرطان ریه جلوگيري  76در یك تحقيق كه روي 

منتشر شد. این تحقيق همچنين نشان داد كه  2010كند. این تحقيق در ژورنال تغذیه باليني آمریكا در ماه فوریه مي

كنند نسبت به كساني كه كمتر سویا مصرف مي كنند د و زیاد سویا مصرف ميمردان و زناني كه سيگار نمي كشن

ریسك كمتري براي ابتال به سرطان ریه دارند. این تحقيق مشتقات سویا از جمله سوپ ميسو، شير سویا، توفو )پنير 

 سویا( و سایر محصوالت تخميرشده سویا را هم شامل مي شد.
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32 American Journal of Clinical Nutrition  

33 British Journal of Nutrition  
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 شودها میر كنار سبک زندگی سالم باعث جوان شدن سرخرگيک رژيم غذايی گياهی كم چرب د

به چاپ رسيده نتيجه مي گيرد كه مردان و زناني كه از  34در ژورنال كاردیولوژي آمریكا 2010تحقيقي كه در فوریه  

 كنند دارايیك رژیم غذایي كم چرب و گياهي پيروي كرده و در كنار آن به طور متعادل ورزش و مدیریت استرس مي

 آید. تري هستند و احتمال بروز حمله قلبي در آنها پایين ميسالم  35الیه درون رگي

 

 های مرغی از علل بروز عفونت مجاری ادراری هستندهای فرآوردهباكتری

منتشر شده است. محققان،  2010در ژانویه سال  36هارياین موضوع در مقاله مركز كنترل و پيشگيري از بيما 

 37كوليهاي ادرار زناني را كه عفونت ادراري داشتند بررسي كردند و در آن رد پاي عامل بيماري زا )پاتوژن( ئينمونه

كولي، از طریق مصرف را یافتند كه در غذاهاي آلوده یافت مي شود. آنها سپس متوجه شدند كه بيشتر پاتوژن ئي

هاي مرغي بودند، وارد بدن بيماران شده بودند. محققان در نهایت به درصد آن فرآورده 61هاي گوشتي كه فرآورده

این نتيجه رسيدند كه مرغ، عامل اصلي بروز عفونت ادراري و ایجاد ئي كولي است. آنها همچنين هشدار دادند كه 

ها ها، هر روز در برابر داروپروريدر دام بيوتيكرویه آنتيكولي  موجود در محصوالت گوشتي، به دليل استفاده بيئي

 شوند. تر ميمقاوم

 

 های حيوانی ريسک ابتال به ديابت را افزايش می دهندپروتئين

هزار  38نگر اروپایي در مورد سرطان و تغذیه نام داشت، رژیم غذایي بيش از محققان در این تحقيق كه پژوهش آینده 

به  38در مجله پزشكي مراقبت از دیابت 2010ن پژوهش كه در ژانویه سال هلندي را مورد بررسي قرار دادند. نتایج ای

چاپ رسيد نشان داد، رابطه قوي ميان ميزان مصرف پروتئين حيواني و ابتال به بيماري دیابت وجود دارد. همچنين 

شود. ون ميدور كمر و نيز فشار خ ،39افزایش مصرف پروتئين حيواني باعث افزایش شاخص توده بدني )معيار چاقي( 

 اي بين ميزان مصرف پروتئين گياهي و افزایش ریسك ابتال به دیابت مشاهده نشد.از سوي دیگر، رابطه

 

 

 شودسويا باعث افزايش شانس زنده ماندن بيماران مبتال به سرطان سينه می

داده اند كه احتمال در مجله اتحادیه پزشكي آمریكا منتشر شد محققان نشان  2009در گزارشي كه در دسامبر سال  

كنند هاي سویا مانند شير سویا، توفو یا ادامامي استفاده مياز فراورده زنان مبتال  كهبازگشت بيماري سرطان پستان در 

شود كه ميزان یابد. همچنين مصرف سویا باعث ميدرصد كاهش مي 32نسبت به زناني كه سویا مصرف نمي كنند 

درصد كاهش یابد. در این تحقيق كه در شهر شانگهاي چين انجام شد  29مرگ و مير زنان مبتال به سرطان پستان 

 هزار زن به مدت چهار سال تحت نظر بودند. 5
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 شود  گياهخوار شدن باعث خوش خلقی می

دهند به تدریج خلق و خوي را از برنامه غذایي خود حذف كرده و یا مصرف آن را كاهش مي گوشتخواراني كه گوشت

در جریان كنفرانس اتحادیه سالمت عمومي  2009بهتري پيدا مي كنند. این نتایج  تحقيقي است كه در ماه دسامبر 

دسته غذایي تقسم كردند؛ گروه  3به اعالم شد. محققان دانشگاه آریزونا، گوشتخواران حاضر در این تحقيق را  40آمریكا

وعده ماهي خوردند و  4یا  3كنترل )كه تغييري در رژیم غذایي خود ایجاد نكردند(؛ گروه ماهي خوران )در هفته 

هاي مرغ(. گروه گياهخوار در زمينه تنشگوشت دیگري مصرف نكردند( و گياهخواران )كه نه گوشت خوردند و نه تخم

 در حاليكه تغييري در خلق و خوي گروه هاي ماهي خوار و كنترل ایجاد نشد.  روحي دچار بهبود شدند

 

 رژيم غذايی زنان باردار با ريسک ابتالی جنين آنها به ديابت رابطه مستقيم دارد

منتشر شد، مشخص شد زنان بارداري كه از كمترین  2009در اكتبر سال  41در تحقيقي كه در مجله دیابت كودكان

اند. را افزایش داده 1اند، احتمال ابتالي نوزاد خود به دیابت نوعدر دوران بارداري خود استفاده كرده ميزان سبزیجات

كنند در مقایسه با زناني كه هر زناني كه در در دوران بارداري  فقط سه تا پنج وعده سبزیجات در هفته مصرف مي

 د شان  به دیابت مبتال شود.درصد بيشتر احتمال دارد كه نوزا 71روز سبزیجات مي خورند، 

 

 مصرف گوشت قرمز ريسک ابتال به ديابت را افزايش می دهد

منتشر شده، مصرف گوشت قرمز و همچنين گوشت  42ژورنال  دیابتولوجيا 2009در تحقيق جامعي كه در  نسخه اكتبر 

 ها است.  درصد دیابت 41و  21فراوري شده به ترتيب عامل اصلي بروز 

منتشر شد آمده است: مصرف سویا و مشتقات آن  43در ژورنال آمریكایي اپيدميولوژي 2009در تحقيقي كه در اكتبر 

دهد. در این تحقيق كه در  بين جمعيت چيني درصد كاهش مي  36احتمال شكستگي استخوان لگن را در زنان را تا 

 هزار بزرگسال شركت داشتند.  63هاي سنگاپور انجام شد، 

 دهدقرمز احتمال ابتال به سرطان پروستات را افزيش می گوشت

هزار مرد شركت داشتند  مشخص شد  كه احتمال ابتالي به سرطان پروستات در مرداني كه  175در تحقيقي كه  

درصد بيش از مرداني بود كه كمترین مصرف گوشت قرمز را داشتند.  30بيشترین مصرف گوشت قرمز را داشتند 

 گيري شناسي آمریكا منتشر شد. هاي همهدر مجله بيماري 2009يق در اكتبر سال نتایج این تحق

 

 مردم سالم، سياره سالم

توان اغراق كرد. همچنين دالیل قوي دیگري هم براي در مورد تأثير فراوان رژیم غذایي بر سالمتي و اقتصاد ما نمي

یك مرغ در هر قابلمه »برت هوور به مردم قول داد كه لزوم یك انقالب غذایي وجود دارد. مشهور است كه پرزیدنت هر

هاي پرفروش فعال حوزه سالمت و نویسنده كتاب 44باشد. اما چنان كه كتي فرستون« و یك خودرو در هر گاراژ

با توجه به اینكه گرم شدن آب و هواي زمين به مرز خطرناكي رسيده، بسياري از مردم در مورد توصيه »گوید: مي

 .«هاي هوور باشدرسد كه حاال نوبت به نگراني در مورد مرغاند. به نظر مياستفاده از خودرو تجدید نظر كردههوور براي 
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  2007كه سازمان غذا و كشاورزي سازمان ملل متحد )فائو( در سال  45«هاسایه بلند دام»در پي گزارش تاریخي 

نوشت. در  «گياهخواري، تویوتا پریوس جدید است»برانگيزي با عنوان كتي فرستون  مقاله بسيار بحث منتشر كرد،

گزارش فائو آمده بود كه توليد گوشت، دومين و یا سومين عامل تخریب كننده محيط زیست در هر سطح و هر مقياسي 

ت توليد گوشت متهم ردیف اول فرسایش زمين، آلودگي است؛ از مقياس محلي گرفته تا مقياس جهاني. همچنين صنع

هوا، كمبود آب، آلودگي آب، انقراض گونه هاي جانوري، از بين رفتن تنوع زیستي و تغييرات آب و هوایي است. هنينگ 

ها یكي از عامالن اصلي حادترین مشكالت زیست امروزه دام»كه نویسنده ارشد این گزارش بود نوشت:  46فيداستين

 «طي زمين هستند. بهبود وضع فعلي، نيازمند اقدام فوري است.محي

تشبيه كم خوردن یا نخوردن توليدات حيواني با راندن ماشين هيبریدي و كم مصرف تویوتا پریوس، و خوردن گوشت 

 نميزا پرمصرف، شاید اغراق آميز به نظر برسند اما در حقيقت این تشبيه جالب توجه، 47با راندن یك خودرو هامر

تحقيق دانشگاه شيكاگو نشان داد  2006گيرد. در سال كم مياي توليد شده در صنعت گوشت را دستگازهاي گلخانه

 كه براي كاهش توليد كربن، رژیم وگن حتي موثرتر از رانندگي با خودروهاي هيبریدي است.

ه خودروي تویوتا پریوس كه رژیم دانشمنداني كه این محاسبات را انجام دادند به این نتيجه رسيدند كه یك رانند

غذایي مبتني بر گوشت دارد مشاركت بيشتري در گرم شدن زمين دارد تا راننده یك جيپ شاسي بلند هامر كه از 

 كند. رژیم گياهي استفاده مي

شواهد قوي وجود دارد كه گوشت یكي از  »در واشينگتن پست نوشت:  2009در سال  48همانگونه كه ازرا كلين

 «ین عوامل موثر در گرم شدن آب و هواي زمين است؛ خيلي بيشتر از بخش حمل و نقل جهاني.بزرگتر

پندارند یك از دالیل گرم شدن آب و هواي زمين، گاز متان است. برخي از مردم خارج شدن باد از گاوها را شوخي مي

ان مقدار زیادي گاز متان توليد ها، شوخي نيست. گاوها از دو سوي جهاز هاضمه شاما توليد گاز متان توسط دام

 دانند. هاي آب و هوایي زمين ميكنند. دانشمندان توليد حجم عظيم گاز متان را یكي از بزرگترین تهدیدمي

ها عامل البته این پایان ماجرا نيست. گزارش سازمان غذا و كشاورزي سازمان ملل متحد حاكي از آن است كه دام

اي است. تروژن ناشي از فعاليت انسان هستند. این گاز یكي از قوي ترین گازهاي گلخانهدرصد گاز اكسيد ني 65توليد 

درصد از گازهاي  18ها در مجموع عامل توليد كند كه نگهداري دامفائو همچنين در گزارش خود نتيجه گيري مي

 ها، قطارها،ها، اتوبوسميوناي توليد شده توسط خودروها، كااي است یعني بيشتر از مجموع گازهاي گلخانهگلخانه

 ها و هواپيماهاي جهان.كشتي

توليد گوشت گاو براي تغذیه انسان، هزینه زیست :»مجله ساینتيفيك آمریكن آمده  2009همچنين در گزارش سال 

اي هاي گلخانهمطابق این تحقيق، گاز«. كنداي توليد ميمحيطي گزافي دارد؛ چون گاو مقدار فراواني گازهاي گلخانه

ي زمينبرابر بيشتر از گاز متصاعد شده از توليد یك كيلو سيب 58متصاعد شده به ازاي توليد یك كيلو گوشت گاو، 

 است. 

نخوردن گوشت، موثرترین روشي است كه »در كتابچه اي كه براي كنسرت زندگي زمين توزیع شد نوشته شده بود: 

برخي از مردم تصور كردند كه این بزرگنمایي است اما واقعا « د.تان پيش بگيری 49مي توانيد براي كاهش ردپاي كربني

كه معموال مواضع رادیكال ندارد محاسبه كرده   50بزرگنمایي نبود و واقعيت داشت. حتي گروه دفاع زیست محيطي
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46 Henning Steinfeld 

47 Hummer 

48 Ezra Klein 

49 Carbon footrprint  

50 Environmental Defense 
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ن در است كه اگر هر گوشتخوار آمریكایي تنها یك بار در هفته به جاي مرغ، از غذاهاي گياهي استفاده كند، اثر آ

 ها خواهد بود.آوري نيم ميليون خودرو از خيابانكاهش توليد گازهاي كربني معادل جمع

ها، عامل گرم شدن آب و هواي زمين آور نيست كه صنعت گوشت آمریكا مدعي شده كه پرورش دامچندان تعجب

و در مورد صنعت گوشت، اغراق نيست.  آنها قصد دارند تا مردم عادي و مقامات دولتي را متقاعد كنند كه گزارش فائ

، گزارشي منتشر كرد كه گزاش فائو در برابر آن، 51بان جهان، انستيتو معتبر دیده2009آميز بوده است. اما در سال 

كارانه مي نمود.  این گزارش جامع و بسيار گسترده را  رابرت گودلند، دانشمند حوزه كشاورزي  و فوق العاده محافظه

سال اخير مشاور ارشد محيط زیست در بانك جهاني  23هنگ نوشته )كسي كه با همكاري جف آن مشاور بانك جهاني 

بوده( تهيه كرده اند. این گزارش به این نتيجه خيره كننده مي رسد كه حيواناتي كه براي غذاي انسان پرورش داده 

ر ط انسان هستند. این دو نویسنده داي توليد شده توسشوند، در حقيقت عامل توليد بيش از نصف گازهاي گلخانهمي

اند كه خوردن گياهان به جاي حيوانات، مؤثرترین گام در جهت مقابله گيري كردهپایان گزارش خود همچنين نتيجه

اي این رژیم غذایي به سرعت باعث كاهش توليد گازهاي گلخانه»با تغيير شرایط آب و هوایي جهان خواهد بود. چرا كه 

 «ها نو، نمایان خواهد شد.هاي فسيلي با انرژيآن بسيار سریعتر از اثر جایگزین كردن سوختمي شود و اثرات 

 زمان عمل فرا رسيده است
هاي مسئوالنه اجتماعي هاي غذایي سالم و انتخابشواهدي قوي و مدام رو به افزایش حاكي از آنند كه ميان انتخاب

اما آگاهي از این ارتباط فایده چنداني نخواهد داشت اگر همچنان به و زیست محيطي،  ارتباط تنگاتنگي وجود دارد. 

 سبك و سياق زندگي سابق مان ادامه دهيم.

برانگيز هستند اما شاید بتوان در این حوزه، از هاي دولتي جهت تاثيرگذاري اجتماعي، بحثهر چند اتكا به سياست

براي چيزهایي كه به حال  دنيا مضر هستند و در دراز مدت قدرت اجرایي حكومت استفاده كرد.  مثالً چرا ما نباید 

شود اگر مثالً  ماليات بر درآمد را كاهش دهيم و به جاي براي جامعه ما هزینه در بر دارند ماليات وضع كنيم؟ چه مي

رر براي ض هاي مضر براي سالمت و محيط زیست را باال ببریم؟ این از لحاظ اقتصادي  یك شيوه بيآن، ماليات فعاليت

 تر است.رسيدن به سالمت بيشتر مردم و نيز جهان سالم

م؟  سبك شان كنيهاي مالي، مردم را تشویق به تغيير سبك زندگيآیا زمان آن فرا نرسيده كه با در نظر گرفتن مشوق

تي ینه هنگفهاي مضمن را كه هزتر شدن كره زمين مي شود و هم ریسك ابتال به بيماريزندگي سالم  هم باعث سالم

كنند، كاهش مي دهد. آیا بهتر نيست كه براي كشاورزي شيميایي، ماليات سنگين وضع كنيم به اقتصاد ما تحميل مي

هاي ارگانيك پرورش مواد غذایي اختصاص دهيم؟ یا اینكه براي و درآمد مالياتي حاصل از آن را در قالب یارانه به شيوه

هاي تازه و سبزیجات اختصاص درآمد حاصل را به صورت یارانه به پرورش ميوهها ماليات در نظر بگيریم و فست فود

بدهيم؟ یا  براي توليد شربت پرفروكتوز حاصل از ذرت ماليات وضع كنيم و درآمد حاصل از آن را صرف كاهش قيمت 

ه  گازهاي گوشت كسبزیجات تازه كنيم تا مردم بيشتري بتوانند آن را بخرند؟ آیا بهتر نيست بر محصوالتي مانند 

يوه و هاي ماي فراواني توليد مي كنند، ماليات سنگيني وضع كنيم و درآمد مالياتي آن را صرف ساخت باغچهگلخانه

 هاي مختلف شهرها كنيم؟سبزي در مدارس و یا محله

هاي نيست كه شركت هاي دولت، آیا زمان آن فرا نرسيده تا جامعه تجاري نيز وارد عمل بشود؟ آیا بهترصرفنظر از تالش

عرضه كننده بيمه ي سالمت، مشتریان خود را از مزایاي رژیم غذایي گياهي آگاه كنند یا با البي كردن، باعث عرضه 

هاي بزرگ به كارمندان و كارگراني ها شوند؟ آیا اگر شركتتري در مراكز رسمي چون مدارس و بيمارستانغذاهاي سالم

هاي هاي هنگفتي كه صرف بيمهكنند، پاداش و مزایا پرداخت كنند، هزینهخاب ميتري را انتكه سبك زندگي سالم

 شود، كاهش نخواهد یافت؟درماني پرسنل مي

                                                 
51 Wordwatch Institute  
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تر و اگر هر یك از ما بدون وابستگي به دولت، كارفرما و یا هر شخص دیگري، یك سبك زندگي و رژیم غذایي سالم

فود )شمار هاي اشباع شده و همچنين فستبه جاي استفاده از چربي انتخاب كنيم، چه اتفاقي رخ خواهد داد؟ اگر ما

كنند تاكنون در دنيا سابقه نداشته است( به سوي یك رژیم كساني كه امروزه  از این مواد غذایي ناسالم استفاده مي

 تر حركت كنيم، چه اتفاقي رخ خواهد داد؟تر و جهان سالمتر، زندگي سالمغذایي سالم

تغييرات بسيار رضایتبخش خواهد بود: با توجه به اینكه ما غذاهاي بهتر و ارزانتري خواهيم خورد، هنگامي نتایج این 

هاي درمان غذا خوردن، عموما احساس شادي خواهيم كرد. با توجه به اینكه تغيير سبك زندگي ما باعث كاهش هزینه

كالت سيستم درماني را حل كرد و اقتصاد كشور، رو توان مقدار زیادي از  مشجویي ميخواهد شد، از محل این صرفه

هاي درمان در نهایت باعث سالمتي بيشتر ما خواهد شد. عالوه بر این، به پایداري خواهد رفت. البته كاهش هزینه

اي و در نتيجه برخورداري از یك آب و هواي پایدارتر تغيير سبك زندگي موجب كاهش ناگهاني توليد گازهاي گلخانه

 د شد.خواه

 به انقالب غذايی می پيونديد؟ نظر شما چيست؟

 

 جان رابينز
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 1فصل 

 پیشگفتار
 انقالب غذايی چيست؟

 

من در ميان بستني متولد شدم؛ البته نه واقعاً وسط بستني اما تقریبا در كنار بستني. پدرم، ایرو رابينز، بزرگترین 

طعم مختلف( تاسيس كرد و چندین سال مالك آن بود.  31شركت توليد بستني در جهان را به نام بسكين رابينز )با 

. این شركت هزاران فروشگاه در سراسر جهان داشت و فروش او با كمك دایي ام، برت بسكين، یك امپراطوري ساخت

هاي طعم هاي ما، اسمها دالر بالغ مي شد. ما در خانه یك استخر به شكل بستني قيفي داشتيم، اسم گربهآن به ميليارد

ر ها دخوردم. چندان عجيب نبود كه خيليمختلف بستني بودند و حتي برخي مواقع براي صبحانه هم، بستني مي

بردند، دایي ام در اوایل دهه پنجم زندگي خود بر اثر حمله قلبي از دنيا رفت، پدرم خانواده ما از اضافه وزن رنج مي

 مبتال به دیابت شدید و فشار خون شد و من هم بيشتر مواقع، بيمار بودم.

او در شركت شوم. من تنها البته این مشكالت در تراز مالي شركت نمایان نبود و پدرم اصرار داشت تا من جانشين 

پسر او بودم و او انتظار داشت تا حرفه او را ادامه بدهم. اما شرایط اینگونه پيش نرفت. من تصميم گرفتم كه شركت 

توانستم یك زندگي مرفه داشته باشم سازي و پول هنگفت آن را رها كنم و به دنبال زندگي خود بروم. من ميبستني

ها و اصولم زندگي كنم و تالش كنم كه دیگران را سالمت و شاد كنم. تا  مطابق با ارزشاما در عوض تصميم گرفتم 

تر دنبال كاميابي اقتصادي باشم به دنبال تحقق رویایي عميق ها،من به جاي اینكه مانند رویاي بسياري از آمریكایي

 بودم.

 شد و هرگزبود و گاهي رولزرویس سوار ميتوضيح دادن این موضوع به پدرم كه یك كاسب جمهوریخواه محافظه كار 

یك روز را بدون خواندن روزنامه وال استریت ژورنال سپري نكرده بود، بسيار دشوار بود. من یكبار به او گفتم: نگاه كن 

در  نسانهاي اپدر، االن دنيا نسبت به زماني كه شما جوان بودي تغيير كرده است. االن محيط زیست به دليل فعاليت

رود در حاليكه در سایر نقاط جهان ل از بين رفتن است. در هر دو ثانيه، یك بچه به دليل گرسنگي از  دنيا ميحا

 هاي جدید بستني كنم. خواهم زندگي خود را وقف كشف طعمرود. من نميمقادیر زیادي غذا هدر مي

از موفقت مالي دست یافته بود كه بيشتر پدرم راضي نبود. او تمام زندگي خود را وقف شركت كرده بود و به ميزاني 

خواست كه موفقيت خود و شركت اش را با پسرش شریك شود. از دید او، مردم آرزویش را داشتند به همين دليل مي

 زدم.اي، پشت پا ميمن تنها فرزندي در آمریكا بودم كه به چنين موقعيت طالیي

م. به تر زندگي رفتاغ برقراري ارتباط با دنياي طبيعي و مفهوم عميقاما من پيشنهاد همكاري با پدر را رد كرم و به سر

دِیو، به یك جزیره كوچك در نزدیكي سواحل بریتيش كلمبيا نقل مكان  همراه با همسرم، 1969همين دليل در سال 

ان توليد كردیم. ما در آنجا یك خانه چوبي یك اتاقه ساختيم و در حالي كه بيشتر غذاي مورد نيازمان را خودم

 هاكردیم، به مدت ده سال در آن خانه زندگي كردیم. ما از لحاظ مالي، فقير بودیم و به همين دليل برخي سالمي

كردیم اما از لحاظ عشق، بسيار غني بودیم. چهار سال پس از ورود به جزیره، پسر ما بدنيا كمتر از هزار دالر خرج مي

من پس از این همه سال، هنوز هم عاشق هم هستيم. چيزي كه در نسل ما، آمد و اسم او را اوشن گذاشتيم. دیو و 

 اتفاقي نادر است.
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 1987هاي مورد نظر خود زندگي كنيم. این اصول در سال در همان زمان ما تصميم گرفتيم كه مطابق با اصول و ارزش

ثرات سوء رژیم غذایي استاندارد منتشر شد. من در آن زمان كم كم ا  52«رژیم غذایي براي آمریكاي جدید»در كتاب 

كردم. همچنين مي آموختم كه سبك تر را درك ميآمریكاي شمالي و همچنين فواید انتخاب یك رژیم غذایي سالم

اي شود،   برغذایي كه منجر به پيشگيري از بيماري، افزایش طول عمر و همچنين تقویت سيستم ایمني بدن مي

 د؛ باعث حفظ منابع طبيعي مي شود و نيز با  سایر موجودات زنده مهربان است. محيط زیست تبعات منفي كمتري  دار

من توضيح داده ام كه چه چيزي باعت شد من از مسير پدر خارج شوم و  در كتاب رژیم غذایي براي آمریكاي جدید،

 راهي جدیدي را در پيش بگيرم:

مي شود چون این رویا مبتني بر احترام رؤیاي من، رویاي موفقيتي است كه تمام موجودات را  شامل » 

اي با وجدان راحت است كه در آن همه شكل هاي زندگي مورد احترام به زندگي است. این، رویاي جامعه

باشند و همه در كمال صلح و صفا كنار یكدیگر زندگي كنند. این، رویاي مردمي است كه طبق قوانين 

دهند و به جاي تخریب محيط زیست، از آن مراقبت مي كنند، به محيط زیست اهميتآفرینش زندگي مي

اي كه اعضاي آن با عقالنيت و مهرباني مراقب كنند. این، رویاي یك جامعه واقعا سالم است. جامعهمي

 تعادل  اكوسيستم هستند. 

 دانند وهایي است كه معضالت زمين را، معضل خود مياین فقط رویاي من نيست. این رویاي تمام انسان

دانند. همه ما تا  كنند، و حفظ این جهان را، وظيفه خود مياحترام به جهاني را كه در آن زندگي مي

پرورانيم اما تعداد كمي از ما، براي تحقق این رویاها كوشش مي كنيم. حدودي همين رویاها را در سر مي

وي تحقق این رویاها دارند. ما هاي غذایي ما چه تاثير شگرفي ردانيم كه عادتتقریيا هيچ یك از ما نمي

 «متوجه نيستم كه شيوه غذا خوردن ما، چه پيامدهاي سترگي دارد.

 در كتاب رژیم غذایي براي آمریكاي جدید،  تالش كرده ام تا  تاثيرات  غذا بر سالمتي ما و همچنين سالمتي جامعه،

كردم كه آن كتاب این قدر پرفروش هم نميجهان و سایر موجودات زنده را با جزئيات شرح بدهم. البته فكرش را 

هزار نامه از مردمي كه این كتاب را خوانده بودند یا از پيامش آگاه شده بودند،  75كردم كه شود. هرگز تصور نمي

دانستم كه تعداد زیادي، این كتاب را خواهند خواند و تاثير عميقي روي زندگي برخي خواهد آنكه مي دریافت كنم. با

كردم كه باعث تغيير نگرش مردم در مقياس گسترده شود. پنج سال پس از انتشار كتاب، اما هرگز تصور نميگذاشت 

 درصد كاهش یافت.  20مصرف گوشت گاو در آمریكا حدود 

ها كاهش وزن، ميليون 53هاي رژیم هاي من درآورديكتاب ایم. در این مدتاما در چند سال اخير با عقبگرد مواجه شده

ها به مردم گفته مي شود كه مي توانند هرقدر بخواهند سوسيس و گوشت خوك اند. در این كتابفروش داشتهنسخه 

بخورند و در عين حال به راحتي وزن كم كنند و سالم بمانند. صنعت گوشت آمریكا موفق شده كه تمركز مردم را از 

. وزارت كشاورزي آمریكا پيشنهاد داده تا با هاي صنعتي، منحرف كندمصائب غيرقابل تصور حيوانات در دامپروري

ها در واقع ارمغان مقابله كند. این نوع بيماري o157:H7زاي كشنده مانند ئي كولي  استفاده از پرتوها، عوامل بيماري

 هاي صنعتي هستند.ها و كشتارگاهدامداري

انيني شود، حامي تصویب قوها ميژناین پاتواما  صنعت گوشت آمریكا به جاي از بين بردن شرایطي كه منجر به توليد 

جویي و انتقاد از مواد غذایي فاسد شدني را غير قانوني كند. و با استفاده از این قوانين كساني را كه بوده كه عيب

كنترل صنعت دامداري روي جيب شما را به چالش بگيرند، به محكمه  بكشد. آنها حتي عليه اوپرا وینفري هم شكایت 

د. اتهام وینفري این بود كه در یك برنامه زنده تلویزیوني گفته بود پس از آگاهي از جزئيات فرایند توليد گوشت كردن

 در آمریكا، دیگر حتي یك همبرگر هم نخواهد خورد. 

                                                 
52  Diet for a New America 

53 Fad diets 
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ال اند. در حاعتبار كردن مواد غذایي ارگانيك آغاز كردهدر همين حال صنایع شيميایي هم كمپين خشني را براي بي

اي هستند كه به صورت ژنتيك، هاي آمریكا حاوي مواد اوليهاضر دو سوم محصوالت غذایي عرضه شده در فروشگاهح

 اند و این در حالي است كه بيشتر مردم آمریكا از این موضوع آگاهي یا رضایت ندارند. مهندسي شده

ثير آنها بر سالمت ما و جهان، به فراموشي بحث هاي مربوط به توليدات حيواني و مواد غذایي مهندسي ژنتيك شده و تا

ها ادامه خواهد داشت. همچنين این مباحث به ذهن، قلب و ها و رسانهسپرده نخواهد شد. این مباحث در دادگاه

تر و پایدارتر براي خود و جامعه آشپزخانه مردم نيز كشيده خواهد شد. در این فرایند، افرادي كه سبك زندگي انساني

 برند.ند مورد نقد و حمله صنایعي قرار خواهند گرفت  كه از لطمه رساندن به مردم و كره زمين سود ميابرگزیده

یابد. برخي از این اطالعات، شود، اطالعات مربوطه نيز افزایش ميتر مطرح ميتر و داغهر چه این مباحث گسترده

فروشند و ایعي هستند كه مواد غذایي ناسالم ميمعتبر و دقيق هستند و برخي دیگر نيز محصول ماشين تبليغاتي صن

ام كه معتقدم اگر به مردم فرصت بدهيم، به جهان ما آسيب مي رسانند. من به این دليل كتاب انقالب غذا را نوشته

محققان  هايشان افزایش فروش محصوالت شان  است و دادهتوانند ميان تبليغات صنایع ناسالم كه هدفبيشتر آنها مي

 كنند، تفاوت قائل شوند.انشمندان كه منافع مردم را دنبال ميو د

ام كه اطالعات دقيق و قابل اعتمادي ارائه دهد براي نيل به جهاني كه در من به این دليل كتاب انقالب غذا را نوشته

شركت ها باشد. آن، سالمت مردم و زمين، مهمتر از حاشيه سود صنایع باشد. جایي كه نياز مردم مقدم بر حرص و آز 

هاي غذایي خود داشته باشيد. این كتاب به شما ام تا شما اطالعاتي كامال شفاف براي انتخابمن این كتاب را نوشته

 تري با كل حيات داشته باشيد.نشان مي دهد كه چگونه به سالمت بيشتر دست یابيد و رابطه عميق

 برداريحيوانات تنها زماني ارزش دارند كه بتوان از آنها بهرههنوز هم نگرش غالب در جامعه ما این است كه طبيعت و 

 آید و رویاي آمریكایي،  مصرف نامحدود است.اقتصادي كرد. در این نگرش، طبيعت، یك كاال به شمار مي

اما هنوز هم این باور عميق در جامعه ما وجود دارد كه حيوانات و طبيعت  به خودي خود ارزش دارند. و طبيعت یك 

 تر، مهرورزيامعه است است كه ما هم به آن تعلق داریم  و زندگي خود را مدیون آن هستيم. و رویاي آمریكایي عميقج

 نامحدود است.

هر لحظه درگير هزاران »را به مردمي تقدیم كرد كه  54، ریچل كارسون اثر خود به نام چشمه خاموش1962در سال 

من كتاب « راي منطق و عقالنيت  پيروزي را به ارمغان خواهند آورد.نبرد كوچك هستند؛ نبردهایي كه در نهایت ب

توانيم زندگي مان را به یك زندگي مي -اگر به ما فرصت داده شود -ام چون معتقدم هر یك از ماانقالب غذا را نوشته

 سرشار از مهرورزي و نيكوكاري تبدیل كنيم.

تر براي ما، فرزندانمان و ایي دارد كه منجر به یك آینده سالمهمن معتقدم هر انساني، انگيزه دروني براي انتخاب

كنيم. شاید این انگيزه كژو كوژ، نابود و یا له شود اما هرگز به طور كامل از اي خواهد شد كه در آن زندگي ميسياره

 بين نخواهد رفت و سرانجام فرصتي دوباره براي دیده شدن، شنيده شدن و احساس شدن خواهد یافت.

يریم توانيم نتيجه بگشود، قضاوت كنيم به آساني ميهاي گروهي منتشر ميگر بخواهيم بر اساس آنچه كه در رسانها

كه مردم تنها نگران مسائل سطحي و سخيف هستند؛  همه مي خواهند همبرگر بخورند؛ و به نحوه توليد غذا و تبعات 

ه و سياره، هيچ كاري ندارند. اما این دروغي بيشرمانه آن براي سالمت خود و در مقياس بزرگتر براي سالمت جامع

تند. رحمي نسبت به حيوانات  هساست. واقعيت این است كه بيشتر مردم نگران گرسنگي در جهان، گرمایش زمين و بي

، كنيم ناسالم است. به عالوهدانند كه كره زمين در وضع بحراني است و بيشتر غذایي كه مصرف ميمردم همچنين مي

 هایي براي بروز نگراني و حمایت خود هستند. مردم نگران تبعات نامشخص مهندسي ژنتيك و در پي راه

براي من مهم نيست كه شما خود را گياهخوار یا وگن یا مارچوبه هر چيز دیگري بخوانيد.  آنچه براي من اهميت دارد 

 مواره  با خودتان مهربان باشيد.هایتان و هدفمند باشد و هاین است كه زندگي  شما مطابق با ارزش
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هاي براي من اهميت ندارد كه آیا رژیم غذایي شما باكالس  است یا خير. آنچه برایم اهميت دارد، این است كه  انتخاب

هاي غذایي شما برایتان، سالمتي تان باشد. مهم این است كه انتخابغذایي شما عقالني و متكي  بر عشق و عالقه

 مغان بياورد و باعث شود كه زندگي سرشار و پرمعنایي داشته باشيد.جسم و روح به ار

ماند كه گاهي اوقات، این سخن مشهور است كه حقيقت، موجب آزادي شما خواهد شد. اما اغلب این نكته مغفول مي

هت تان در جهاي رفتاري و تفكرات سابق تان در بيافتيد، تا  بعد از آزادي شود تا نخست با عادتحقيقت  باعث مي

 بهره بيشتر براي خود و كل حيات استفاده كنيد.

در گذشته نه چندان دور، یك مادر عادي آمریكایي بيش از اینكه نگران سيگاري شدن فرزند خود باشد، نگران گياهخوار 

ص پيدا هاي خاهاي نه چندان دور، مواد غذایي ارگانيك تنها در برخي از فروشگاهشدن او بود. همچنين در گذشته

مد و حتي به بيماران بستري آليتر بود، عادي به شما ميگرم در دسيميلي 300شد. اگر كلسترول خون فردي مي

دادند و  براي صبحانه، مارگارین و مربا به  مرغ ميها، براي شام و ناهار گوشت  و تخمشده در بخش قلب بيمارستان

خوردند و به ، افرادي كه غذاهاي سالم و دوستدار محيط زیست مياي نه چندان دورشد. در گذشتهآنها داده مي

آمدند اما كساني كه رژیم غذایي شان باعث بروز بيماري، دچار وسواس سالمتي به شمار مي زدند،حيوانات صدمه نمي

روند در حال  آمدند. اما اینافراد عادي به شمار مي شد،اتالف شدید منابع طبيعي و درد و رنج عظيم حيوانات مي

 تغيير است.

انقالبي در رابطه ما با غذا و دنياي اطراف در حال رخ دادن است. به اعتقاد من، این انقالب بخشي از یك الزام تاریخي 

 80ها حق راي نداشتند. سال پيش، زنان در بيشتر ایالت 100داري در آمریكا قانوني بود. سال پيش، برده 150است. 

سال پيش، ما قانون حقوق مدني،  50ا قانوني عليه هرگونه سوء استفاده از كودكان وجود نداشت. سال پيش، در آمریك

ها نفر از خرید كفش و قانون آب و هواي پاك و یا قانون حمایت از موجودات در حال انقراض نداشتيم. امروزه ميليون

تر و سالممي كنند و به دنبال سبك زندگيبا استثمار توليد شده خودداري  55هاي غيرانسانيلباسي كه در كارگاه

هاي صنعتي آگاه شدند، رحمي پرورش گوسالهسال اخير كه مردم از بي 15دوستدار محيط زیست هستند. تنها در 

 درصد كاهش یافته است.  62مصرف گوشت گوساله 

خاكي نيستيم. بلكه   كنندگاني منزوي و منتزع از حيات و محكوم به تخریب این كرهمن معتقدم كه ما، مصرف

شویم اما بعد عاقالنه تر هایي هستيم كه هر چند جایزالخطا هستيم اما قدرت یادگيري داریم. دچار اشتباه ميانسان

 توانيم یادبگيریم تا به خود، دیگران و همه جامعه زمين احترام بگذاریم.حركت مي كنيم. گاهي بي توجه هستيم اما مي

، توانيم براي همگانو ناقص هستيم اما هنوز مي ام كه با آن كه ما انسانانقالب غذا را نوشته من با این اعتقاد، كتاب

 یك سبك زندگي پایدار و پررونق ایجاد كنيم. قدرت تجدید شوندگي تن آدمي و زمين، عظيم است. 

تر عميق به دنبال رویایيدانستم كه هنگامي كه من عطاي  شركت بسكين رابينز و ثروت آن را به لقایش بخشيدم، مي

دانستم كه در اعماق وجود هر فرد، آرزوي دستيابي به یك زندگي بهتر و هستم. من از آن شركت جدا شدم چون مي

 تر وجود دارد.جهاني مهربان

  ،آورند. من در این دنياي تاریكبينم كه براي ما، فاجعه به ارمغان مينگرم، نيروهایي ميهنگامي كه  به جهان مي

 شوم،بينم. اما هنگامي كه به قلب انسان مي نگرم با چيزي به نام عشق مواجه ميرحمي غيرقابل تصور و كوري را ميبي

درخشد. و در پرتو این نور، آمال و دعاهاي همه موجودات چيزي كه مانند فانوس دریایي، در این دنياي تاریك، مي

وهاي خودمان براي فردایي بهتر و همچنين توانایي انجام آنچه را كه باید كنم. در این نور تمام آرززنده را احساس مي

 بينم.انجام بدهيم، مي

 باشد كه همه سير، سالمت و مورد مَحبت باشند
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 ۲فصل 

 قلب سالم، زندگی سالم
 

شدید رنج برده است؟ اگر پاسخ شما مثبت باشد، در هاي قلبي آیا كسي از اطرافيان شما از حمله قبلي و یا بيماري

 اند.رو بودهبهاي مشابه رواین مورد تنها نيستيد. در واقع بيشتر مردم جامعه ما با تجربه

ام مي اندازد. برتون بسكين برادر زن پدرم و همچنين شریك اقتصادي او بود. آنها با كمك این موضوع مرا به یاد دایي

را تأسيس و آن را اداره كردند.  دایي بوچ)برتون( یك مرد بسيار مستعد و باهوش بود كه  56رابينزهم شركت باسكين 

بر اثر حمله قلبي فوت كرد  با روحيه خوب خود تاثير فراواني روي دیگران داشت. او در اوایل دهه پنجم زندگي خود،

 و همسر، دو فرزند و یك تجارت بسيار موفق را تنها گذاشت و رفت. 

كردم اما چند سال بعد از مرگ  كاري نبوده ام و شاید هم نباید هرگز این موضوع را مطرح ميمن هرگز  آدم مالحظه

كند كه ارتباطي ميان حمله قلبي دایي و مصرف بستني وجود داشته باشد؟ با دایي از پدرم پرسيدم كه آیا  فكر نمي

 این سئوال، خورد،كيلو وزن داشت و قطعا بستني توليدي شركت را زیاد مي 100توجه به اینكه دایي من حدود 

 رسيد. اما پدرم چنين اعتقادي نداشت و گفت: نه، قلب او خسته شد و از كار افتاد.منطقي به نظر مي

د. پدر ي كنحاال مي فهمم چرا پدرم آن موقع نخواست احتمال حمله قلبي دایي بر اثر استفاده از بستني را حتي بررس

خواست كه فكر كند كه من در آن زمان بيش از هر فرد دیگري روي زمين، بستني توليد كرده و فروخته بود و نمي

رساند تا چه رسد به اینكه فكر كند بستني عامل مرگ دایي بوده باشد. البته  در آن زمان بستني به مردم آسيب مي

 عروق مثل امروز شناخته شده نبود.اثر منفي چربي اشباع و كلسترول، روي قلب و 

كنم. مند هستند كه چرا چنين موضوعاتي را به صورت عمومي مطرح ميهنوز هم تعدادي از اعضاي خانواده از من گله

شوم. اما من چنين احترامي به یاد و خاطره دایي ميگویند كه با مطرح كردن این مسائل، باعث بيآنها به من مي

ت اش روایون باسكين عاشق زندگي بود و معتقدم كه او هم دوست مي داشت كه داستان زندگياعتقادي ندارم. برت

تري شان به شادي و سالمتي بيشهاي بهتري در زندگي خود داشته باشند و با تغيير سبك زندگيشود تا مردم انتخاب

 دست یابند.

مورد  2001ي بن و جري نيز در سال همچنين جاي تاسف است كه بن كوهن عضو موسس شركت توليد كننده بستن

 ساله بود. 49عمل جراحي قلب باز قرار گرفت آن هم در شرایطي كه تنها 

آیا منظور من این است كه كه بستني منجر به مرگ شما خواهد شد؟ البته كه نه. حرف من این است كه مقادیر زیادي 

هرچه شما چربي اشباع و شكر بيشتري بخورید، چربي اشباع شده و همچنين چربي و شكر در بستني وجود دارد و 

یابد. البته این تنها نظر من نيست. این یك واقعيت آماري است كه محققان در احتمال حمله قلبي شما افزایش مي

 خوریم، اهميت دارد.اند. آنچه ما ميسراسر جهان آن را ثابت كرده

كه ارتباط زیادي ميان رژیم غذایي و سالمتي وجود داشته  نسل خود باور نداشتپدر من هم مثل بسياري از مردان هم

اي كه به طور مستقيم با مصرف زیاد چربي باشد به همين دليل مبتال به فشار خون و دیابت شدید شد؛ دو بيماري

ر د كرد. خوشبختانه اواشباع شده و شكر ارتباط دارند. او در طول زندگي خود مقادیر زیادي چربي و شكر استفاده مي

دانيد وقتي اش را تغيير داد و سالمت عمومي اش بهبود پيدا كرد. شما نميرژیم غذایياواخر دهه هفتم زندگي خود، 

خدا را شكر  بعضي از ما این قدر عمر كردیم تا »كه پدرم این جمله را به من گفت چه احساس خوب پيدا كردم: 

 «چيزهاي جدیدي یاد بگيریم.
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مرغ و بيكن براي صبحانه و همبرگر و ميلك به خوردن تخمماني كه روي تخت بيمارستان نرویم، اما بسياري از ما تا ز

 شيك براي ناهار ادامه خواهيم داد. و تا زماني كه از زندگي پس گردني نخوریم، تغيير نخواهيم كرد.

ا و آورم كه بارهم. من بياد مياي بياموزینكات تازه توانيم حين درد كشيدن،رسد كه برخي از ما فقط ميبه نظر مي

كردم در حالي كه شواهد بسيار مستندي وجود داشت كه با مقاومت بارها در برابر یادگيري نكات جدید مقاومت مي

ورزیدم در حالي كه آن رفتارها هيچ سودي به زنم. من همچنان بر رفتارهاي خود اصرار ميكردن، به خودم لطمه مي

هایي را كه زندگي به من خواهم  درسام حاال ميه به  تجربيات بسياري كه كسب كردهحالم نداشت. اما با توج

 آموزد فرا بگيرم بدون اینكه دچار رنج و محنت شوم.مي

اده كند؛ و كساني را كه  ارطور كه نيچه به درستي مي گوید:  سرنوشت كساني را كه اراده داشته باشند یاري ميهمان

 ل خود مي كشد. نداشته باشند به دنبا

خود كه باعث عزت نفس ما و  شود تا به قدرت انتخابشود؟ چه چيزي باعث ميچه چيزي باعث درماندگي ما مي

شود كه منفعل باشيم و از علو تبع خود دور بيفتيم؟ چه شود، پي نبریم؟ چه چيزي باعث ميمان ميرونق زندگي

شود تا حيوان حتي زماني فعل باقي بمانيم؟ چه چيزي باعث ميشود كه به جاي خالقيت و تالش، منچيزي باعث مي

 كه در قفس باز است، داخل قفس بماند و از فرصت رسيدن به آزادي استفاده نكند؟ عادت.

غذا، نقش عادت، بسيار قدرتمند است. غذاهایي كه به خوردن آنها عادت داریم به ما احساس راحتي،  در زمينه انتخاب

ترین دوستان ما باشند. براي انجام توانند بهترین، وفادارترین و واقعيدهند. این غذاها ميیت ميامنيت خاطر و هو

هاي كارهاي تكراري نياز به خالقيت و تالش زیاد نيست. انجام كارهاي تكراري توام با آرامش و آساني است. و اگر عادت

 تر و ماندگارتر خواهند شد.  ما توسط جامعه اطراف ما نيز حمایت و تقویت شوند آنگاه قوي

مان هستند یا خير، كار دشواري است. پرسيدن هاي عادي تفكر و عمل ما واقعا در خدمتاز سوي دیگر،  اینكه آیا روش

ر هاي آگاهانه اي كه بمان است آسان نيست. دست زدن به  انتخابنوا با باورهاي دروني و قلبياینكه آیا زندگي ما هم

 دشوار است. شوند، فرهنگي هستند اما موجب بالندگي و سالمت واقعي مي خالف هنجارهاي

شوند اما برخي دیگر خورند اما باز هم بيمار ميشناسيم كه با مراقبت و وسواس فراوان، غذا ميهمه ما افرادي را مي

ین واقعيت تردید ایجاد شوند. اما این نكته در اخورند و جالب اینكه مریض نميآیيد، ميهر چيزي كه دستشان مي

تري داشته باشيم و با آگاهي كامل غذا بخوریم، احتمال سالمت جسم و جان مان هاي سالمكند كه اگر ما انتخابنمي

 بسيار بيشتر  مي شود.

اگر  از شما بخواهم كه از ميان گروه الف و گروه ب یكي را  انتخاب كنيد، شما كداميك را انتخاب خواهيد كرد؟ در 

هاي قلبي مي ميرد. اما در گروه ب، ميزان مرگ گروه الف، از هر دو مرد یك نفر و از هر سه زن یك نفر بر اثر بيماري

تر هستند. كامال واضح است كه شما هاي قلبي نادر است و اعضاي این گروه، از همه جهات سالمو مير ناشي از بيماري

ن انتخاب كنيد حتما دیوانه هستند. اما متاسفانه بيشتر مردم در جامعه گروه ب را انتخاب خواهيد كرد. اگر غير از ای

اند. پيروي از رژیم غذایي استاندارد آمریكایي كه بر اساس مصرف  گوشت و ما، عضویت در گروه الف را انتخاب كرده

قلبي از  هاي به بيماريآرد سفيد و شكر بنا شده، باعث شده تا یك سوم زنان و نيمي از مردان به دليل ابتال لبنيات،

)یعني گياهخواراني كه مواد  57گویند كه گياهخواران و وگن هاروند. در همين حال تحقيقات پزشكي به ما ميدنيا مي

 رطان،شوند بلكه ميزان ابتالي آنها به سكنند( نه تنها كمتر به بيماري قلبي مبتال ميمرغ هم مصرف نميلبني و تخم

هاي روده  هم كمتر است. همچنين متوسط كليوي، چاقي و بيماري نگ كيسه صفرا، بيماريفشارخون،  دیابت، س

سال بيشتر از سایر مردم كشور است و با هر معياري كه سالمت شان را بسنجيم تندرست  10تا  6طول عمر آنها بين 

 تر هستند.

                                                 
57 vegans 
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در واقع طول عمر بيشتري ندارند بلكه چون  كنيد. شاید گياهخواراناكنون چه فكري ميدانم كه برخي از شما هممي 

آید. شاید بگویيد كه گياهخواري مثل مجرد زندگي كننده است، عمرشان بيشتر به نظر ميزندگي شان كسل و خسته

اهم از خوتوانم اینگونه زندگي كنم. در این صورت ميكردن است كه شاید براي برخي مناسب باشد اما من قطعا نمي

كنيد  شخصي كه سالمت جسماني دارد و غذاهاي سبك، سم: مریض بودن چه لذتي دارد؟  فكر ميشما سؤالي بپر

برد یا فردي كه دچار مشكل اضافه وزن و فشار خون است اما كند بيشتر از زندگي لذت ميسالم و كامل مصرف مي

 خورد؟مدام استيك و بستني مي

 اش را از دست داده،ارزش سالمتي پي ببرید، از فردي كه سالمتيخواهيد به بگذارید این را به شما بگویم: اگر مي

 بپرسيد.

 های علمی يا تبليغات تجاری؟داده
گویند كه محصوالت شان، گویم مخالف هستند. آنها مدام ميصنایع لبنيات و گوشت تبعا با هر چيزي كه من مي

ه بدن انسان به مواد غذایي كه آنها توليد سنگ بناي یك رژیم غذایي كامل و متعادل است. آنها مدعي هستند ك

، ریبوفالوین و روي است. آنها مدعي 12كنند نياز دارد چون مواد غذایي آنها حاوي مقدار كافي پروتئين، آهن، ب مي

 هستند كه در صورت مصرف نكردن محصوالت حيواني، سالمت انسان به خطر خواهد افتاد.

گویند. اگر عقاید شخصي كه شواهد مستند و مدارك علمي در این زمينه چه ميخواهد بداند اما هر انسان عاقلي مي

ها حاكي از این ادعاي گياهخواران و وگن هاست كه آنها كمتر ها به ما چه خواهند گفت؟  آیا دادهرا كنار بگذاریم داده

كه گياهخواران بيشتر از  آیا درست است شوند؟دچار مي« بيماري هاي ثروتمندان»هاي قلبي و دیگر به بيماري

كنند؟ آیا این ادعاها بر اساس شواهد علمي است كه گياهخوارن تندرست تر هستند؛ تناسب گوشتخواران زندگي مي

یا این ادعاها تنها الف و گزاف آدم هاي   اندام بهتري دارند و شش تا ده سال بيشتر از گوشتخواران عمر مي كنند؟

 است؟ افراطي

اوداران و شوراي ملي لبنيات مدام در گوش ما مي خوانند كه اگر محصوالت آنها را مصرف نكنيم، اتحادیه ملي گ

هاي بيطرف و غير انتفاعي مانند سازمان بهداشت جهاني، سالمتي خود را از دست خواهيم داد. اما موسسات و سازمان

و مركز  طب مسئوالنه، انستيتو ملي سرطان انستيتو تحقيقات سرطان آمریكا، انجمن قلب آمریكا، كميته پزشكان براي

 علوم براي منافع مردم، نظر متفاوتي دارند.

 شود ...موضوع جنجالي مي

 

 حق با كيست؟
 «تر از گوشتخواران هستند، یك افسانه است.شود مردمي كه رژیم غذایي گياهي دارند سالماینكه گفته مي» 

 [2]اتحادیه ملي گاوداران  -

دهد كه گياهخواران اغلب ناخوشي و مرگ مير كمتري دارند... نه تنها ميزان مرگ و مير ناشي مطالعات نشان مي» 

هاي قلبي و عروقي در گياهخواران نسبت به گوشتخواران كمتر است بلكه ميزان ابتالي گياهخواران به از بيماري

رتباط ميان رژیم گياهخواري و كاهش خطر ابتال به چاقي، هاي علمي، ااین بيماري ها نيز كمتر است. داده

 كند. ها را ثابت ميهاي قلبي و عروقي، فشار خون، دیابت و برخي از سرطانبيماري

 ]3]مقاله اتحادیه تغذیه آمریكا در باره رژیم گياهخواري  -

توانيم به تناقض آنها پي ببریم دهيم ميادعاهاي مراجع علمي قرار ميهنگامي كه ادعاهاي صنایع غذایي را در كنار 

  هايگویند. اما در زندگي روزمره،  ما به ندرت مجال مي یابيم تا پيامو قضاوت كنيم كه كداميك حقيقت را مي

 .كنيم تر مقایسهتبليغي صنایع براي افزایش فروش محصوالت غذایي شان را با اظهارات منابع قابل اعتماد
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غات ها، صرفا تبليغاتي باشند. این تبليارزیابي ادعاهاي صنایع گوشت و لبنيات بسيار مهم است هر چند كه  این پيام

اند. صنایع گوشت و اند كه به ملكه ذهن ما تبدیل شدههاي گروهي و در فرهنگ ما پخش شدهبه قدري در رسانه

كنند تا نحوه فكر كردن و خرج كردن شما را تحت تاثير قرار بدهند. لبنيات ساالنه ميلياردها دالر صرف تبليغات مي

هاي مطبوعاتي خود پر ها و مجالت را با بيانيهدهند؛ روزنامهآنها لوازم كمك آموزشي رایگان به مدارس هدیه مي

مكرر،  به صورتكنند و همچنين كنند؛ محصوالت خود را از طریق پزشكان، پرستاران و متخصصان تغذیه ترویج ميمي

 كنند كه انگار فقط خاطر شما، مواد غذایيها طوري رفتار ميكنند.  آنهاي تبليغاتي از رادیو و تلویزیون پخش ميپيام

 كنند.توليد مي

آور است و این دالرها  البته بسيار ارزشمند هستند.  كنيم سرسامميزان پولي كه ما در فرهنگ خود براي غذا هزینه مي

هاي هنگفتي دارند تمام هدفشان فروش محصوالتشان است. از نقطه نظر آنها، اگر محصوالت ذایي كه بودجهصنایع غ

شان سالم باشد كه فبها، اما اگر محصوالت شان سالم نباشد روش هاي  دیگري براي بازریابي آن محصوالت مي یابند. 

خواهند شما نگران مد روز و كنند. آنها ميآور ميیانآنها اغلب بيشترین بودجه را صرف ترویج مواد غذایي ناسالم و ز

هم رنگ جماعت شدن باشيد و به سالم بودن مواد غذایي كه مي خورید فكر نكنيد. آنها حتي زماني كه محصوالت  

 گویند كه سالم است. شان سالم نباشد هم به شما مي

و احتماال زندگي شما را تحت تاثير قرار خواهد داد.  این كار،  تنها اطالعات غلط دادن نيست بلكه واقعا زندگي مردم

داشتن شما و دادن اطالعات غلط به شما درآمد كسب توجه و سردرگم نگهدر این جامعه، صنایعي وجود دارند كه از بي

كنند كه منجر به زجر كشيدن و مرگ بي دليل شما و كنند. آنها حتي شما را تشویق به مصرف محصوالتي ميمي

 شود.انتان ميعزیز

. تعداد افرادي كه در آمریكا هر سال بر اثر ابتال به [4]امروزه، بيماري قلبي، عامل اصلي مرگ مير در آمریكا است 

 هاي دیگر است.ميرند بيشتر از مجموع مرگ و ميرهاي ناشي از بيماريهاي قلبي و عروقي ميبيماري

 [5]قلبي چيست؟ باال بودن كلسترول خون.   عامل اصلي بروز بيماري

 ترین عامل باال رفتن كلسترول خون چيست؟ مصرف چربي اشباع شده. و مهم

ارتباط ميان سطح كلسترول، مصرف چربي اشباع شده و بيماري قلبي بارها و بارها در تحقيقات پزشكي در سراسر 

هاي مختلف از انجمن قلب آمریكا گرفته تا سازمان ها و نهاددليل است كه سازمانجهان ثابت شده است. به همين 

 بهداشت جهاني و انستيتو ملي قلب، ریه و خون آمریكا، خواستار كاهش مصرف چربي اشباع شده هستند.

 د.و به همين دليل است كه صنایع گوشت و لبنيات برخي مواقع از نتایج تحقيقات انجام شده رضایت ندارن

 حق با كيست؟

اي نمونه دیگري از گوید كه ميزان چربي اشباع گوشت زیاد است؟ این كمپين سياسي تغذیهچه كسي مي» 

 «خواهند زندگي ما را تحت سلطه خود درآورند.دیكتاتورهاي غذایي است كه مي

 [6]سم آبرامسون، مدیرعامل شركت توليد گوشت اسپرینگ ميتس  -

 

 «گوشت، منبع بسيار عمده ي چربي اشباع شده در رژیم غذایي مردم آمریكا است.» 

 [7]ماریوون نستله، رئيس گروه تغذیه دانشگاه نيویورك  -

 

 به عنوان مثال همبرگر را در نظر بگيرید...

 دانيمآنچه كه می

  در مقایسه با مقدار مجاز روزانه براي یك فرد بزرگسال: درصد چربي اشباع  یك همبرگر دو طبقه با پنير

 درصد 130
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  درصد چربي اشباع  روزانه ي یك همبرگر دو طبقه با پنير  در مقایسه با مقدار مجاز روزانه  براي یك كودك

 درصد 200ساله : بيش  8

اند كه كنند و تالش كردهدانشمندان مركز علوم براي منافع عمومي، سالهاست كه رژیم غذایي آمریكایي را بررسي مي

سال  اي كه درهاي غذایي سالمي داشته باشند. این مركز در بيانيهاطالعات موثقي ارائه دهند تا مردم بتوانند انتخاب

اگر بخواهيم غذایي را بيشترین لطمه را به رژیم »همبرگرها نوشت:  منتشر كرد در مورد چربي اشباع موجود در 1999

اي به جز انتخاب گوشت گاو چرخ كرده نداریم. مردم بدون اینكه انتخاب كنيم چاره كند،غذایي آمریكایي وارد مي

لياردها نند. ميكتوجهي به تبعات مصرف گوشت گاو داشته باشند از آن در قالب الزانيا، همبرگر و كتلت استفاده مي

 [8]« دالر خرید گوشت یعني ميلياردها دالر هزینه براي ویزیت پزشك و مخارج بيمارستان.

واكنش صنعت گوشت آمریكا به این بيانيه چه بود؟ برخي از نمایندگان این صنعت، مسئوالن مركز علم براي منافع 

 [9]و مانند آن ناميدند.« دیكتاتورهاي آشپزخانه»و « ي غذایيهافاشيست»عمومي را با القابي مانند 

در اینجا باید لختي تأمل كنيم. تا جایي كه من مي دانم دادن القاب به دیگران هيچ وقت روشي معتبر براي مباحثه 

اركي علمي براي دفاع از محصوالت نبوده است. به نظرم این نشان دهنده درماندگي صنعت غذایي است كه شواهد و مد

هاي علمي در مورد خيلي فرق دارد با  ارائه یافته دانند كه دیكته كردن سبك غذایيخود ندارد. به نظرم مردم مي

سالمتي و رژیم غذایي به منظور اینكه مردم بتوانند خودشان در مورد مسائل مؤثر بر سالمت شان خود دست به 

 انتخاب آگاهانه بزنند.

دیگراني كه اندك مالحظه بيشتري داشتند خاطرنشان كردند كه برخي انواع چربي اشباع در گوشت منجر به افزایش 

شوند. آنها به عنوان مثال گفتند كه گوشت قرمز حاوي نوعي چربي اشباع شده به نام اسيد كلسترول خون نمي

ند هایي هستهاي اشباع شده نادر، اغلب همراه چربياست  كه تاثيري بر كلسترول خون ندارد. اما این چربي 58استاریك

وجود  59شوند. در گوشت قرمز نوعي دیگري چربي اشباع به نام اسيد پالميتيككه باعث افزایش كلسترول خون مي

 دارد كه عامل مهم افزایش كلسترول خون است.

از مصرف چربي حيواني آسان نيست. حتي  هاي ما در مورد رژیم غذایي و بيماري قلبي، امروزه دفاعبا توجه به آموخته

كنند كه منابع صلي چربي اشباع در رژیم غذایي آمریكایي، انستيتو گوشت آمریكا و شوراي ملي لبنيات هم اعتراف مي

د كه فقط گوینمرغ و بستني. البته آنها ميمحصوالت حيواني هستند؛ گوشت، پنير، كره، مرغ، شير، گوشت خوك، تخم

هاي هيدروژنه، مارگارین و شكالت هم مقصر نيستند چون بعضي مواد غذایي دیگر مثل روغن پالم، روغن توليدات آنها

 حاوي مقدار زیادي چربي اشباع شده هستند. 

كنند كه من و شما و سایر مردم را متقاعد كنند كه غذایي كه حق با آنهاست اما توليد كنندگان شكالت تالش نمي

متي ما الزم است. شما بازیگران و چهره هاي معروف را در تبليغات گرانقيمت رسانه اي فروشند براي سالآنها مي

بينيد كه مثال در مورد روغن  پالم تبليغ كنند و مانند جيمز گارنر، هنرپيشه مبلغ صنعت گوشت آمریكا، درباره نمي

این پيام تبليغاتي، گارنر كه عاشق  جالب اینكه مدتي بعد از حضور در«. غذاي اصيل براي مردم اصيل» آن بگویند:

 گوشت گاو بود، براي انجام عمل جراحي قلب باز در  بيمارستان بستري شد.

 آنچه كه می دانيم
  :[10]درصد .  4تا  3كاهش ریسك ابتال به بيماري قبلي در ازاي كاهش یك درصد از كلسترول خون 

  :[11]درصد كمتر.  14ميزان كلسترول موجود در خون گياهخواران در مقایسه با افراد غير گياهخوار 

 [12]هاي قلبي در مقایسه با غير گياهخواران: نصف. خطر مرگ گياهخواران در اثر بيماري 

                                                 
58 stearic acid 

59 palmitic acid 
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 خورند( در مقایسه با مرغ و محصوالت لبني هم  نميني كه تخمميزان كلسترول خون وگن ها )گياهخوارا

 [13]درصد كمتر  35غير گياهخواران: 

 تر از پروتئين گياهي است و اگر ما پروتئين حيوانيایم كه پروئين حيواني، با ارزشبسياري از ما با این باور بزرگ شده

اكنون ثابت شده پروتئين حيواني باعث افزایش ميزان كلسترول خون هد افتاد. اما هممان به خطر خوانخوریم، سالمت

هاي موجود در سویا كلسترول خون را كاهش از سوي دیگر،  به كرات نشان داده شده كه پروتئين  [14]شود.  مي

 [15]دهند. مي

گویند كه باید محصوالت آنها را بخورید. در مرغ در آمریكا كماكان به شما ميصنایع گوشت، لبنيات و تخمبا این حال 

 گویند.حالي كه محققان پزشكي چيز دیگري مي

 حق با كيست؟

 «ود.شاین یك افسانه است كه پرهيز از رژیم مبتني بر گوشت باعث كاهش ریسك مرگ در اثر حمله قلبي مي» 

 [16]اتحادیه ملي گاوداران   -

هاي مختلف جمعيتي كشور كمترین نرخ ابتال به گياهخواران، بهترین رژیم غذایي را دارند؛ آنها در ميان گروه» 

 «هاي قلبي را دارند.بيماري

طه هش تاریخ پزشكي درباره رابترین پژودكتر ویليام كاستلي، مدیر مطالعات سالمتي فرمينگهام؛ مجري طوالني -

 [17]تغذیه و بيماري قلبي  

 

شود. نخست مورد اندازد كه یك واقعيت تازه همواره با آن مواجه مياي ميها مرا به یاد سه مرحلهاین نقل قول

 .شودت بدیهي پذیرفته ميگيرد. دوم با خشونت سركوب مي شود و سوم به عنوان یك واقعيتوجهي قرار ميبي

رسد كه ما در اواسط مرحله دوم یعني در مورد  فواید یك رژیم گياهي براي پيشگيري از بيماري قلبي، به نظر مي

 آميز هستيم.خشونت واكنش

 حق با كيست؟

 .«هاي قلبي و عروقي هستند این یك سفسطه  است كه غذاهاي حيواني عامل اصلي بروز بيماري»  

 [18]اتحادیه ملي گاوداران  -

 «در مناطقي كه مصرف گوشت، نادر است، بيماري قلبي و عروقي تقریبا ناشناخته است.» 

 [19]مجله تایم  -

نداده كه تغيير رژیم غذایي  اي... نشانهاي گياهي، پایه و اساس علمي معتبري ندارند ... هيچ مطالعهطرفداران رژیم» 

 «شود.هاي عروقي ميباعث پيشگيري از ابتال به بيماري

 [20]اداره لبنيات كانادا   -

هاي ها انجام شده نشانگر آن است كه افرادي كه از رژیمكننده  تحقيقاتي كه در مورد انسانشواهد متعدد و قانع» 

تال گرفتگي عروق مب كنند كمتر به بيماريكمي اسيدهاي اشباع چرب و كلسترول پيروي ميغذایي حاوي مقادیر 

 «شوند.مي

قات اثر شوراي ملي تحقي« هاي قلبيرژیم غذایي و سالمت، تاثيرات آن براي كاهش ریسك ابتال به بيماري» مقاله  -

 آمریكا

 

ي توانند انكار كنند كه منبع خوراكي اصلكنند. آنها نميمرغ، روزهاي سختي را سپري ميصنایع گوشت، لبنيات و تخم

نند توامرغ، مرغ، صدف، گوشت گاو، ماهي، گوشت خوك، پنير، كره و  شير هستند. همچنين آنها نميكلسترول، تخم
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كند كه كلسترول موجود در مرغ انكار كنند كه غذاهاي گياهي، فاقد كلسترول هستند. گاهي صنعت مرغ ادعا مي

از گوشت است اما این واقعيت ندارد. كلسترول موجود در مرغ تقریبا به اندازه گوشت قرمز است. اگر شما گوشت  كمتر

 مصرف كنيد، هيچ گریزي از كلسترول وجود ندارد. 

 آنچه كه می دانيم

  :[21]گرم در روز.  ميلي 500تا  300مصرف كلسترول  غير گياهخواران 

  :[22] گرم در روز . ميلي 300تا  150مصرف كلسترول  گياهخواران 

  .[23]مصرف كلسترول وگن ها: صفر 

-------------- 

 :[24]   210متوسط ميزان كلسترول در آمریكا  

  :[25]   161متوسط ميزان كلسترول گياهخواران آمریكا 

  :[26]  133متوسط ميزان كلسترول وگن ها 

شمار هاي قلبي نيست اما فواید برخورداري از كلسترول پایين بيالبته كلسترول خون تنها عامل غذایي بروز بيماري

گوید كساني كه سطح كلسترول خود را زیر يام كاستلي مدیر مركز مطالعات سالمت فرامينگهام مياست. دكتر ویل

سال تحقيق در  فرامينگهام  35ما طي » كنند. دارند،  مصونيت خود در مقابل حمله قلبي را تضمين مي نگه 150

 [27]« نشده ایم. بوده، مواجه 150تر از حتي با یك مورد سكته قلبي فردي كه كلسترولش پایين

هاي قلبي واقعا اعجاب انگيز است. بيماراني كه در سرعت تاثير انتخاب یك رژیم وگن در بهبود مبتالیان به بيماري

برنامه مك دوگال در بيمارستان سنت هلنا در سانتا روزاي كاليفرنيا مشاركت داشتند تنها دو هفته پس از پيروي از 

 ژیم وگن كم چربي، بهبود قابل توجهي یافتند.یك ر

كنند. برخي مواقع آنها تالش مرغ كماكان از محصوالت خود دفاع ميصنایع گوشت، لبنيات و تخم با وجود این شواهد،

خورید؛ آنچه اهميت مهم نيست كه شما چه مي گویند،ها بيندازند. آنها ميكنند كه تمام تقصيرها را به گردن ژنمي

 ارد، دي ان اي شما است پس با خيال راحت استيك و ... بخورید.د

 حق با كيست؟

هاي قلبي و گرفتگي عروق هستند. اگر والدین و پدربزرگ و ها،  عامل اصلي احتمال ابتالي شما به بيماريژن»

دارید و اگر آنها فاقد این ها مبتال بوده باشند، آنگاه شما هم در معرض خطر قرار يهاي شما به این بيمارمادربزرگ

 «بيماري بوده باشند، احتمال ابتالي شما بسيار كمتر مي شود.

 [28]راهنماي گوشتخواران درباره گوشت مدرن.     -

هاي قلبي را از بستگان درجه یك خود و پدر و ها و بيماريدرست است كه درصد كمي از بيماران، گرفتي رگ»

هاي قلبي صادق است. بيشتر درصد از افراد مبتال به بيماري 5برند اما این فقط در مورد ها به ارث ميبزرگمادر

 «شوند، اساسا سابقه بيماري موروثي ندارند.هاي قلبي و عروقي ميافرادي كه مبتال به بيماري

و  هاي جراحي باي پسقلب، عمل دكتر مایكل دیبيكي، مدیر مركز تحقيقات قلب و عروق، پيشگام در پيوندهاي -

 [29]مصنوعي.   قلب

 

اند چون تحقيق پشت تحقيق، مرغ در چند سال اخير، روزهاي سختي را سپري كردهصنایع گوشت، لبنيات و تخم

ا اینكه محصوالت خود رهاي قلبي و محصوالت آنها را ثابت كرده است. صاحبان این صنایع براي ارتباط ميان بيماري

 شماري كه به نفع خود مي یابند را بزرگنمایي كنند.هاي بسيار انگشتتبرئه كنند، اغلب كوشيده اند تا نكته

، تحقيقي در آرشيو طب داخلي منتشر شد، كه از آن به بعد صنعت گوشت آمریكا بارها و بارها به آن 1999در سال 

كه گوشت قرمز باید بخشي از یك رژیم غذایي « ثابت مي كند»ه این دسته، استناد كرده است. این تحقيق، به گفت
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سالم باشد. عامل اصلي به وجد آمدن صنعت گوشت این بود كه مطابق این تحقيق گوشتخواراني كه گوشت كم چربي 

 [30] خوردند كلسترول شان به ميزان یك درصد كاهش یافت.مي

تا  10این در حالي است كه افرادي كه از رژیم هاي گياهي كم چربي و تقریباً وگن پيروري مي كنند، همواره كاهش 

 [31]درصدي كلسترول را تجربه مي كند.   35

چ دي ال ا هاي قلبي، نسبت كل كلسترول شما به سطحیك عامل مهم دیگر در تعيين ریسك ابتالي شما به بيماري

یابد. )ليپوپروتئين با تراكم باال(شما است. هر چه این نسبت باالتر باشد، احتمال ابتالي شما به بيماري قلبي افزایش مي

 [32]یا كمتر است.  1به  3آل كل كلسترول به اچ دي ال،  نسبت ایده

در حالي كه این نسبت در گياهخواران  [33]است  1به  5.1كایي متوسط نسبت كل كلسترول به اچ دي ال یك مرد آمری

 [34]است.  1به  2.9

نده كنقدري قوي و قانعآید، شواهد موجود عليه محصوالت حيواني بههاي قلبي به ميان ميهنگامي كه بحث بيماري

كه استاد علوم حيواني  60پذیرند. دكتر پيتر آر چيكيدامداري هم آن را به راحتي مياست كه حتي بسياري در صنعت 

در دانشگاه ایالتي اورگن است و عضو هيات تحریریه مجله علوم حيواني و فناوري و علوم خوراك حيوانات نيز مي باشد 

 در كتاب مرجع علوم حيواني خود مي نویسد:

قلبي و  هايكه ارتباط مثبتي ميان بيماري در آنها مشاركت داشتند نشان دادهتحقيقات بسياري كه صدها هزار نفر » 

هاي عروقي و كلسترول سرم )خون( وجود دارد. هر چه كلسترول سرم باالتر باشد به همان نسبت ریسك ابتال به بيماري

ين ف سرانه گوشت پاییابد. در جوامعي كه متوسط ميزان كلسترول خون پایين است مصرقلبي و عروقي افزایش مي

است اما در جوامعي كه مردم كلسترول باالیي دارند، سرانه مصرف محصوالت حيواني باالست. براي صاحبان صنایع و 

قلبي  هايهمچنين دانشمندان حوزه جانواران بسيار مفيدتر است كه  ارتباط ميان چربي اشباع و كلسترول با بيماري

تباط را منكر شوند و ادعا كنند كه جامعه پزشكان قصد دارند عليه محصوالت حيواني را بپذیرند به جاي اینكه  این ار

 [35]«  توطئه كنند.

 درمان بيماری قلبی
ي ابتال، درد سوزاننده و سپس یك حمله قلبي كشنده  است. البته براي بسياري از قربانيان حمله قلبي، اولين نشانه

ه كنند كشوند. آنها در قفسه سينه، احساس درد ميتر هستند با هشدارهاي زودهنگام مواجه مياقبالآنهایي كه خوش

شدار ها به آنها هشان مي شوند. این نشانهتا متوجه اشكال در قلب كنندآنژیا ناميده مي شود یا عالئم دیگري حس مي

هاي آنها با شان به طرز خطرناكي مسدود شده و حركت اكسيژن و سایر مواد معدني در رگهايدهد كه سرخرگمي

 مانع جدي مواجه شده است. 

رار خواهند گرفت تا گرفتگي امسال بيش از یك ميليون آمریكایي تحت عمل جراحي باي پس یا آنژیوپالستي ق

 .[36]ميليارد دالر مي شود  15.6هاي آنان برطرف شود. كل هزینه ملي براي این دو عمل جراحي بالغ بر  سرخرگ

 هاي روحي و رواني كه بهها را نشان مي دهد. درد و رنج و هزینههاي اقتصادي این عملالبته این مبلغ فقط هزینه

هاي روحي اش تحميل مي شود، در عدد و رقم نمي گنجد . همچنين اثرات جانبي ناخواسته  و آسيببيمار و خانواده

 و رواني این اعمال جراحي هم بحث جداگانه ایست.

 دانيمآنچه كه می

  : [37]درصد.   11.9تا  4.6احتمال مرگ در حين عمل آنژیوپالستي 

 [38]درصد.  44تا  15پس:  احتمال بروز آسيب مغزي هميشگي ناشي از انجام عمل جراحي باي 

 [39]درصد.  2شود: بيماراني كه عمل جراحي باي پس  منجر به افرایش طول عمر آنها مي 

                                                 
60 Peter R. Cheeke 
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  :[40]درصد.  2.8تا  0.4احتمال مرگ در حين عمل آنژیوپالستي 

  :[41]درصد.  10احتمال بروز مشكل عمده در حين عمل آنژیوپالستي 

 [42] فر.شود: صتحقيقاتي كه نشان داده كه آنژیوپالستي منجر به طول عمر و پيشگيري از حمالت قلبي مي 

بيماران معموال براي كاهش درد قفسه سينه و همچنين بهبود جریان خون به قلب، تحت عمل جراحي آنژیوپالستي 

درصد احتمال دارد كه پس از شش  50تا  25گيرند. با این حال اگر به مصرف گوشت ادامه دهند پس قرار ميو باي

 [43]ددا مسدود شود و درد قفسه سينه بازگردد.  هاي این بيماران مجماه، رگ

پيروي كردند، بدون اینكه عمل جراحي  61از سوي دیگر، سه چهارم بيماراني كه از برنامه معروف دكتر دین اورنيش

انجام بدهند، گرفتگي رگ هایشان براي هميشه بهبود یافت. اورنيش استاد دانشكده پزشكي كاليفرنيا در سن 

 [44]هاي قلبي بدون جراحي محسوب مي شود .  فرانسيسكو است كه از پيشگامان درمان بيماري

 بخش اصلي تشكيل شده است: 5برنامه اورنيش از 

 یك رژیم غذایي بسيار كم چرب، شامل غذاهاي كامل و گياهي ) تقریبا وگن( .1

 هاروي و یا سایر ورزشساعت پياده روزانه نيم .2

 روزانه نيم ساعت حركات كششي، مدیتيشن، ریلكسيشن و كاهش استرس .3

 گروهاي حمایت رواني و عاطفي .4

 سيگار نكشيدن .5

كنند. آنها به دنبال راحتي بيشتر هستند و ها پيروي نميي هستند كه از این نوع دستورالعملاالبته بيماران قلبي

اي عرضه كرده كه خواهند سبك زندگي خود را چندان تغيير بدهند. در همين حال اتحادیه قلب آمریكا برنامهنمي

ت.  مقایسه نتایجي كه بيماران شامل برخي محصوالت حيواني كم چرب و مقدار زیادي داروهاي كاهش كلسترول اس

 با انتخاب هر یك از  این دو برنامه كسب كردند حيرت انگيز است.

 ع شد؟ یك بيمار از هر شش هاي چند بيمار در پي پيروي از برنامه اتحادیه قلب آمریكا رفگرفتگي رگ

 [45]بيمار.

 [46]هاي چند بيمار در پي پيروي از برنامه دكتر اورنيش رفع شد؟ سه بيمار از هر چهار  بيمار.  گرفتگي رگ   

  بيماران برنامه اتحادیه قلب آمریكا پس از پنج سال پيروي از این برنامه چه تغييراتي در گرفتگي رگ هاي

   [47]  درصد افزایش گرفتگي.  28خود  خواهند داشت؟ 

  بيماران برنامه دكتر اورنيش پس از پنج سال پيروي از این برنامه چه تغييراتي در  گرفتگي رگ هاي خود

  [48]درصد كاهش گرفتگي.     8احساس خواهند كرد؟ 

دهند. اكنون تمام یا بخشي از برنامه اورنيش را پوشش ميبيمه، هم پس روشن است كه چرا بيش از چهل شركت

ها مواجه هستند با پيروي از برنامه اورنيش به مدت یك سال یا درصد بيماراني كه با گرفتگي شدید رگ 80تقریبا 

 [49] كنند.  پس و یا آنژیوپالستي پيدا نميبيشتر، دیگر نيازي به انجام عمل باي

گویند كه به رغم )یا به خاطر( چنين آمار و ارقامي، برنامه اورنيش، موضوع مجادالت فراواني بوده است. برخي مي

يم. تر پيروي كنكارانههاي پزشكي محافظههاي پيشنهادي وي بسيار رادیكال و جدي هستند و ما باید از شيوهشيوه

دانم چرا توصيه براي پيروري از یك رژیم گياهخواري من نمي» ل بحث است: اما پاسخ اونيش ساده و تقریبا غير قاب

آید اما شكافتن قفس سينه مردم و یا تجویز داروهاي قوي ضد كلسترول  به صورت متعادل، رادیكال به شمار مي

 «آید.كارانه به شمار ميالعمر، پزشكي محافظهمادام
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ر صنایع گوشت و لبنيات  نسبت به شيوه دكتر دین اورنيش اقبالي نشان همان طور كه مي توانيد تصور كنيد، برخي د

ن ای اند. احتماال هنگامي كه تصویر اورنيش روي جلد مجله نيوزویك درج شد و از رهيافت نوین او تمجيد شد،نداده

ود، ده مي شافراد  ابرو در هم كشيدند. همچنين هنگامي كه شایعه شد اورنيش به ریاست بخش پزشكي ارتش گمار

اند و مثال مدعي به هيچ عنوان خوشحال نبودند. آنها از هر زاویه اي كه توانستند، برنامه اورنيش را مورد نقد قرار داده

شدند كه تغيير سبك زندگي و رژیم غذایي، شاید مناسب افراد جواني باشد كه اصالً بيمار نيستند اما این تغيير براي 

 يماري قلبي موثر نخواهد بود.افراد مسن تر و مبتال به ب

كنند صرفنظر از اینكه چند سال دارند و اما واقعيت چيز دیگري است چون افرادي كه از برنامه اورنيش پيروي مي

 [50]شوند.  شرایط جسماني آنها چگونه است، با بهبود قابل توجهي مواجه مي

گویند كه معلوم نيست بهبود وضعيت بيماران نتيجه رژیم غذایي بوده یا نتيجه منتقدان برنامه اورنيش در پاسخ مي

سایر مولفه هاي حمایتي سالمت در برنامه اورنيش. این حقيقت دارد. روش اورنيش اساساً یك روش جامع است یعني 

مان و با هم كار كنند. او هرگز قصد نداشته تا اجزاي برنامه خود براي موثر بودن نتيجه برنامه، تمام اجزاي آن باید همز

 را تفكيك كند. 

محقق و جراح عمومي كلينيك كليولند، نتایج پيروي از یك رژیم غذایي  ،62جالب اینكه دكتر كالدول بي اسلستين

كرده است. او كه نتایج گياهخواري كم چرب )تقریباً وگن( بدون عمل به سایر مولفه هاي برنامه اورنيش را بررسي 

بيماراني كه از این رژیم غذایي استفاده كردند در »تحقيق خود را در مجله قلب و عروق آمریكا ارائه كرده بود نوشت: 

برابر حمله قلبي بيمه شدند. ما توانستيم این نتيجه را بدون برنامه ورزشي منظم، مدیتيشن، مدیریت استرس و سایر 

 [51]ب كنيم.  تغييرات سبك زندگي، كس

شوند. آنها در پي انتشار این گزارش اسلستين، گزارش او را رد اما مدافعان صنعت گوشت و شير به راحتي تسليم نمي

كردند. آنها اینگونه استدالل كردند كه مشخص نيست آیا نتایج مورد ادعاي اسلستين در درازمدت هم باقي خواهد بود 

 و همچنين، شاید جامعه آماري او، بيماران سخت را شامل نمي شد. یا خير؛

بردند دشوار بتوان چنين گفت. تمام بيماران حاضر در تحقيق اسلستين در آغاز این برنامه از بيماري قلبي شدید رنج مي

يت جسماني این بيماران درصد آنها زنده بودند و حال خوبي داشتند. اما وضع 95سال پس از پيروي از برنامه او،  12اما 

عارضه  48سال قبل از آغاز این برنامه با  8در آغاز برنامه چگونه بود؟ بيماران شركت كننده در تحقيق اسلستين طي 

سال پس از پيوستن به این برنامه حتي یك  عارضه قلبي و عروقي  12بودند اما طي  جدي قلبي و عروقي مواجه شده

 [52] جدي هم براي آنها رخ نداد. 

 گویند كه این رژیم غذایي براي بيشتر مردماما مخالفان استلستين كه در واقع سخنگویان صنعت گوشت هستند مي

توانيد تا این حد محدودیت به توان از آن استفاده كرد. شما نميبسيار محدود است و حتي براي كوتاه مدت هم نمي

 و از آنها بخواهيد تا به تمام مفاد این برنامه عمل كنند.  تغذیه مردم اعمال كنيد

سال  12كنيد چند درصد از بيماران حاضر در برنامه اسلستين در طول رسد اما فكر مياین حرف منطقي به نظر مي

 [53]درصد   95طبق این برنامه عمل كردند؟

آیا این برنامه، درخواست زیادي از مردم دارد؟ آیا یك رژیم صرفا گياهي خيلي سختگيرانه است؟ اسلستين این طور 

تنامه  كنند. اما قساوت در لغآميز معرفي ميبرخي، این رژیم غذایي صرفا گياهي را، سختگيرانه و قساوت»كند: فكر نمي

است،  آور و سختگيرانهتر بنگریم مي بينيم كه آنچه قساوتدقيق  رحمي و رفتار غير انساني است. اگربه معني بي

آور و سختگيرانه تلقي شود  انجام عمل جراحي تبعات رژیم غذایي غربي است نه رژیم گياهي. آنچه  باید قساوت

رحمانه بي ،پس یا حمله قلبي است. همچنين برداشتن بخشي از پستان، پروستات و یا روده به دليل ابتال به سرطانباي
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نند، كها به ندرت در ميان مردمي كه از رژیم غذایي گياهي استفاده ميها و بيماريو غير انساني است. این نوع سرطان

 «شوند.دیده مي

سال پيش، بدترین منطقه جهان از لحاظ ابتال  25از هر سو كه نگاه كنيم، شواهد و مستندات در حال افزایش هستند. 

ي هاي قلبدر شرق فنالند بود. امروز اما بيشترین كاهش ميزان ابتال به بيماري 63بي، كارلياي شماليهاي قلبه بيماري

را در  64«متناسب شوید»دهد. چه اتفاقي افتاد؟ ساكنان این منطقه یك برنامه به نام در همين منطقه از جهان رخ مي

كاهش كلسترول و كاهش استعمال سيگار كه دولت اي براي پيش گرفتند. این برنامه مبتني بود بر تبليغات رسانه

هزینه این تبليغات را مي پرداخت ؛ نصب برچسب نشانگر ميزان كلسترول و چربي اشباع روي گوشت و سایر مواد 

هاي غني از ویتامين و شد به مزارع توليد ميوهغذایي؛ و تبدیل مزارعي كه قبال در آن محصوالت حيواني توليد مي

هاي این عمليات، چه تغييري ایجاد كردند؟ در بيست و پنج سال گذشته، مرگ و مير ناشي از بيماري سبزیجات. اما

 [55]درصد كاهش یافته است.  65قلبي در كارلياي شمالي به ميزان شگفت آور 

 توان فشار خون باال را پايين آورد؟چگونه می
مرغ بخوریم و پس از آن اگر وست داریم كه براي صبحانه، بيكن )گوشت خوك( و تخمدر جوامع غربي، بسياري از ما د

الزم باشد، یك قرص پایين آورنده كلسترول مصرف كنيم تا احتمال حمله قلبي كاهش یابد. ما دوست نداریم كه 

 خوریم، سئوال كنيم.سبك زندگي خود را تغيير بدهيم و دوست نداریم درباره چيزي كه مي

آوریم و به خودمان لطمه آنهایي كه بسيار باهوش و آگاه هم هستند توجه ندارند كه چه بالیي بر سر خودمان ميحتي 

 زنيم.مي

ترین مربيان روحاني بخشكه یكي از الهام 66«اكنون اینجا باش»ي كتاب ، نویسنده65من در حال حاضر به رم داس

تو  »را خواند به من گفت:« رژیم غذایي براي آمریكاي جدید»كنم. پس از اینكه رم داس كتاب عصر ما بوده فكر مي

راي اي بباعث شدي كه من دیگر نتوانم به راحتي مرغ بخورم. من همواره گوشت مرغ را دوست داشتم اما تو دیگر بهانه

دداشت او همچنين در یا« غ برایم باقي نگذاشتي. تو به روشني نشان دادي كه از این به بعد باید چه كار كنم.مصرف مر

هاي كند كه عادتالعاده جان رابينز به نحوي كامالً آشتي ناپذیر روشن ميكتاب عجيب و فوق» تقدیرآميزي نوشت:

هاي بعدي ما چه گذارد كه گامب او جاي تردیدي باقي نميبرد. كتااي ما، هم جسم و هم روح ما را از بين ميتغذیه

سال در هيات امناي سازمان نجات زمين حضور داشت؛ سازماني  10رم داس بسيار لطف كرد كه نزدیك به « باید باشد.

به یك  -به كتاب ررژیم غذایي براي آمریكاي جدید -هاي مردمي غيرانتفاعي كه من آن را با هدف تبدیل واكنش

 حركت پایدار، مثبت و موثر، تاسيس كردم.

. با آنكه وي از فشار خون باال و همچنين اي داشت كه به سودش نبودهاي غذایيرم داس هم مثل خيلي از ما، عادت

 برد اما به خوردن مرغ و بستني و مواد غذایي مشابه بازگشت. اضافه وزن رنج مي

چار اش داما ذكر این نكته كه داس نيز مانند بقيه،  براي مراقب از خود و همچنين انتخاب غذاي  مفيد براي سالمتي

دي بود كه خدمت بسياري به مردم كرد. آنچه باعث محبوب شدن داس مشكل شد، بي احترامي به وي نيست؛ او مر

عيب بودن نمي كرد. من همواره صداقت او را در نزد من و ميليونها نفر دیگر شد، این بود كه او تظاهر به كامل و بي

 هاي خودم صادق باشم. ام چون به من هم كمك كرد تا با چالشستایش كرده

مند به داس هستم و از اینكه او پس از سكته، رنج كشيده چار حمله قلبي شد. من واقعا عالقهمتاسفانه داس در نهایت د

است بسيار ناراحت هستم. من شجاعت او را  براي یافتن معنا در درد و تالش او را براي تبدیل زجر و درد خودش به 

                                                 
63 North Karelia 

64 Get fit  

65 Ram Dass 

66 Be Here Now 



 

جان رابینز  –انقالب غذایی   - 41                        

د، كننترین استفاده را از فرصت ها ميافرادي كه به»كنم. او مصداق بارز این جمله است: رشد و تعالي ستایش مي

 «هميشه بهترین فرصت ها نصيب شان مي شود.

را به پایان رساند. این كتاب، راهنماي الهام بخشي براي مرحله  67«هنوز اینجا»پس از سكته قلبي، داس نوشتن كتاب 

گرفتار صندلي چرخدار شود و او ماجراي سكته قلبي خود را شرح داده كه باعث شد آخر زندگي است. در این كتاب، 

توجه بودم. یكي از دالیل سكته قلبي این بود كه نسبت به بدن خود بي»توانایي صبحت كردن را تقریبا از دست بدهد: 

ام كه من با این كار من در بيشتر زندگي خود تالش كردم تا آگاهي خود را از قيد بدن آزاد كنم اما حاال متوجه شده

 [56] «احترامي من به بدنم بود.اعتنایي كردم. فراموش كردن خوردن قرص فشار خون، نشانه بيينسبت به بدن خود ب

شاید ما هرگز علت باال بودن فشار خون داس و همچنين نقش رژیم غذایي در حمله قلبي داس را ندانيم. همچنين 

كرد؟ اما افرادي كه مبتال كرد، آیا باز هم سكته ميتر استفاده ميالمنمي دانيم كه آیا اگر این مرد عزیز از غذاهاي س

به فشار خون باال هستند هفت برابر بيشتر نسبت به افرادي كه فشارخون عادي دارند به سكته، چهار  برابر بيشتر به 

 شوند.حمله  قلبي و پنج  برابر بيشتر به نارسایي قلبي ناشي از گرفتگي دچار مي

ير دانند با تغيكه نميبرند در حالياي تأسف است كه عده زیادي از مردم از تبعات فشار خون باال رنج ميحقيقتا ج

دادن سبك تغذیه فرد، فشار خون كامال قابل كنترل است. امروزه استفاده از داروهاي فشار خون بسيار بيشتر از هر 

 نوع دارویي در طول تاریخ بشر است.

 دانيمآنچه كه می

 رین علت مراجعه مردم به پزشك در آمریكا: باال بودن فشار خونبيشت 

 [57]یا كمتر ) بدون استفاده از دارو(    7/110آل: فشار خون ایده 

  :[58]     69/112متوسط فشارخون گياهخواران 

  :[59]  77/121متوسط فشارخون غيرگياهخوارن 

--------------- 

گویيم شخصي فشار خون دارد كه در شرایط استراحت، عدد بزرگتر )سيستوليك( تعریف فشارخون باال:  وقتي مي

 باشد. 90یا عدد كوچكتر )دیاستوليك( همواره باالي   140فشار او همواره باالي 

 [60]ایسه با گياهخواران: تقریبا سه برابر.   ابتال به فشارخون باال در گوشتخواران در مق 

  :[61]برابر بيشتر.   13ابتال به فشارخون بسيار باال در گوشتخواران در مقایسه با گياهخواران 

  بيماران مبتال به فشارخون باال كه با تغيير رژیم غذایي خود به یك رژیم گياهخواري، به طور قابل توجهي

 [62]درصد.    75تا  30بهبود مي یابند: 

 شما احتماال باید تا آخر عمر» شود:شود معموال چه گفته ميبه بيماراني كه داروي ضد فشارخون تجویز مي  

 «این دارو را مصرف كنيد.

 قرص  اند مصرفبيماراني كه در پي پيروي از یك رژیم غذایي كم سدیم، كم چرب و پرفيبر گياهي توانسته

 [63]درصد.    58را قطع كنند: 

  [64]درصد.    50وقوع فشار خون باال در ميان سالمندان كشور آمریكا: بيش از 

 چرب و گياهي استفاده هاي غذایي سنتي كموقوع فشار خون باال در ميان سالمندان كشورهایي كه از رژیم

 [65]كنند: تقریبا صفر.  مي
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 فرار به سوی آزادی
شوند باعث پيشگيري از  اغلب هاي غذایي كه باعث پيشگيري از حمالت قلبي مي دانيم كه همان رژیمامروزه ما مي

ده ها مبتال شها براي افرادي كه قبال  به این بيماريدانيم كه این رژیمشوند. همچنين ميموارد فشارخون باال هم مي

گذارد العاده است چون این گزینه را پيش پاي ما مياند هم به طور شگفت آوري موثر واقع مي شوند. این یك خبر فوق

 نج شدید و غير ضروري خود جلوگيري كنيم.تا از درد و ر

ایم خوشحال و راضي نيستند. آنها كساني هستند كه شاید یك مقدار یافتهالبته همه از اینكه ما به این آگاهي دست

 نسبت به منافع شخصي خود متعصب هستند. 

 حق با كيست؟

گيرند هوشيار باشيم و از خودمان در برابر كم ميما همواره باید در برابر كساني كه فواید خوردن گوشت را دست» 

خواهند  از ميل طبيعي خود آنها مراقبت كنيم. اگر گوشتخواران، فشارخون باالیي دارند به این دليل است كه مي

هاي غذایي مزاحم دفاع كنند و این باعث استرس شان مي هاي پليسبراي به نيش كشيدن گوشت در برابر دخالت

 .«شود 

 مسان، مدیرعامل شركت گوشت اسپرینگفيلدسم ابرا -

 

چرب( شركت كرده بودند ظرف چند فشارخون افرادي كه در برنامه مك دوگال) رژیم غذایي گياهي بسيار كم» 

درصد از افراد شركت كننده در این برنامه، قبل از شروع برنامه  20ساعت پس از پيروي از این رژیم كاهش یافت. 

كردند. تقریبا در تمام موارد، مصرف دارو در همان روز نخست ورود به برنامه صرف ميداروهاي ضد فشار خون م

متوقف شد و ميزان فشار خون به ميزان قابل توجهي در روز دوم كاهش یافت. این اطالعات از بيش از هزار بيمار كه 

 «كرده بودند بدست آمد.در برنامه مك دوگال واقع در بيمارستان سنت هلنا در دره ناپاي كاليفرنيا شركت 

 دكتر جان مك دوگال -

 

كنيم كه براي برخورداري از یك رژیم غذایي متعادل و سالم باید حتماً عجيب اینكه بسياري از ما هنوز تصور مي

اجتناب  آور وكنيم كه حمله قلبي و فشارخون باال واقعياتي تاسفمحصوالت حيواني مصرف كنيم. ما هنوز هم تصور مي

آیند حتي اگر زندگي خوبي داشته باشيم. ما فكر ر به سراغ ما ميها ناگزیپذیر هستند و با افزایش سن، این بيمارينا

هاي ضد كلسترول است و تنها با مصرف دارو كنيم كه بهترین راهكار براي پيشگيري از حمالت قلبي، مصرف قرصمي

ع به این موضواند. ما توان كلسترول خون را پایين آورد. این دو بيماري در واقع با زندگي مردم آمریكا عجين شدهمي

ي هاكنيم كه انتخابهایمان است. ما توجه نميكنيم كه سرنوشت ما تا چه حد در دستان و درون بشقابتوجه نمي

 غذایي ما چه قدرت عظيمي براي رهانيدن ما از تحمل درد و رنج دارند. 

به ما مي رسد. ما چگونه باید از  شماري درباره رژیم غذایي و سالمتایم چون اطالعات بيبسياري از ما واقعا گيج شده

ها  را به ما يفشارخون و سایر بيمار این اطالعات استفاده كنيم؟ چون كساني كه غذاهاي عامل بيماري قلبي،

 خوریم تاثير بگذارند، انتخاب اطالعاتفروشند، با صرف ميلياردها دالر مي كوشند تا روي تفكرات ما و غذایي كه ميمي

 شود. شوارتر ميدرست براي ما د

وقتي كه سرگردان و مستاصل شویم غذاهایي را كه منجر به بهبود سيستم قلب و عروق ، كاهش احتمال ابتال به 

تم، مند هسشوند انتخاب نمي كنيم. ما همواره گلههاي قلبي، كاهش فشارخون و بهبود كيفيت زندگي ما ميبيماري

شود را را كه باعث بهبود شرایط داخلي بدن و گردش خون مان ميشویم اما كاري احساس بدي داریم و مریض مي

 دهيم. انجام نمي
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نه و مان بيگادهيم تا ما را نسبت قدت شخصيواقعا مایه تاسف است است كه ما به وابستگان صنایع دامي  اجازه مي

روي از رژیم غذایي گياهي كه دهيم تا ما را نسبت به پيناآگاه كنند. واقعا مایه تاسف است كه به آنها اجازه مي

 دارند. توجه نگاه مان دارد، بيهاي زیادي براي سالمتيمنفعت

هاي تغذیه و همچنين تغيير شيوه زندگي  مان توانيم با تغير عادتخوشبختانه، ما روز به روز بيشتر مي فهميم كه مي

روقي توانيم از سيستم قلبي و عببریم. ما مي مانبه اوج سالمتي دست یابيم و لذت بيشتري از زندگي و همچنين بدن

هاي خود را با چربي اشباع سالمي برخوردار باشيم و فشار خون عادي را تجربه كنيم. دیگر نيازي نيست كه سرخرگ

و كلسترول، مسدود كنيم. در عوض، مي توانيم با مصرف غذاهاي كامل طبيعي به باالترین حد سالمتي بدن دست 

برند، باور هاي بد خود را ترك كنيم و دروغ هاي صنایعي را كه از زجر كشيدن ما سود ميوانيم عادتتیابيم. ما مي

 نكنيم.

توانيم به شور و اشتياق خود پاسخ دهد انجام دهيم. ما ميتوانيم كارهایي كه به ما قدرت، انرژي و پویایي ميما مي

ي كه بر پایه گوشت است و پيروي از رژیم غذایي سالم گياهي، مثبت بدهيم. رها كردن رژیم غذایي استاندارد آمریكای

 واقعا آزاد شویم. مانند گسستن یك زنجير است. بيایيد با گسستن این زنجير، شاید براي نخستين بار،

خورید و بدن خود دیك گریگوري فعال حقوق بشر كه خود گياهخوار است گفته: هنگامي كه شما هوشيارانه غذا مي

شما در آغوش مادر طبيعت احساس  آرامش »دهد: مي كنيد، یك اتفاق فرخنده رخس و سموم پاكسازي ميرا از تر

 زنيد: باالخرههاي آشنایي را فریاد ميكنيد و در دنياي مادر طبيعت، در صلح و آرامش به سر مي برید . شما واژهمي

 [67]« آزاد شدم. و معني حقيقي این كلمات را درك خواهيد كرد
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 ۳فصل 

 

 پیشگیری از سرطان
 

این  كامال درست است كه هر یك از ما باید در قبال سالمتي خود احساس مسئوليت كنيم. من بدون تردید موافقم 

اي با غذا برقرار همچنين رابطههاي غذایي مان را  مطابق آمال و اهداف مان انجام بدهيم و كه هر یك از ما باید انتخاب

كنيم كه منجر به بالندگي و شادابي ما شود. من معتقد نيستم كه در جامعه امروزي بتوانيم بدون كنكاش و پرسشگري 

 خوریم، آدم هوشيار و دلسوزي باشيم.در مورد غذایي كه مي

صي من اینجا در مورد احساس مسئوليت شخ البته این بدان معنا نيست كه باید فرد مبتال به بيماري را سرزنش كنيم .

كنيم نه در مورد احساس گناهكاري. هيچ یك از ما در صورت بيمار شدن و یا ناكامي در درمان بيشتر صحبت مي

خودمان، نباید احساس ناكامي و شكست بكنيم. هيچ كس نباید در صورت بيماري یا ناكامي در درمان خود یا دیگران، 

دهد. همچنين ردگي كند. خوردن مواد غذایي سالم احتمال  سالمت شما را افزایش مياحساس شكست یا سرخو

اي را براي تجربه لذت، دلسوزي و هدفمندي ها را كاهش مي دهد و دریچه تازهرياحتمال ابتالي شما به بسياري از بيما

 شد. كند كه شما هيچ وقت بيمار نخواهيد بدن به روي شما مي گشاید. اما تضمين نمي

گيرد. اي كه من در مورد قدرت حقيقي خودمان یاد گرفتم، این بود: قدرت حقيقي از عقاید ما نشأت نميترین نكتهمهم

 سرچشمه قدرت واقعي ما، شيوه زندگي ماست.

منشا زیبایي ما، تسلط یافتن، برنده شدن و پيروز شدن نيست بلكه زیبایي از بركت، قدرشناسي و عشق ورزیدن 

 شود كه به  هویت حقيقي خود باز گردیم.گيرد. در واقع موفقيت و پيروزي ما وقتي حاصل ميميسرچشمه 

زندگي ما ممكن است دشوار و در برخي مواقع زجرآور باشد اما هدف زندگي، پيدا كردن نقص و ایرادها نيست.  هدف 

احترام بگذارد. مقصود از زندگي، سرزنش زندگي، پيدا كردن راهي براي زندگي كردن است كه به روح زندگي شما، 

  معناي حقيقي، . وضع موجود نيست بلكه رسيدن به یك درك عميق از خودمان و همچنين نيرو و عشق درونمان است

 مقصر جلوه دادن دیگران نيست بلكه نشان داده راه  براي رسيدن به یك زندگي سالم، شاداب و دلسوزانه است.

 انگيزي براي ایجاد حس گناهكنيم كه از لحاظ تاریخي توانایي شگفتسيحي زندگي ميم-ما در یك فرهنگ یهودي

داشته است. به بسياري از ما آموزش داده شده كه خدا را به عنوان والدین تنبيه كننده در نظر بگيریم. براي ما آسان 

اي ما آسان است كه بيماران را مسئول  است كه بيماري را مجازاتي براي  كارها و یا تفكرات نادرست خود، بدانيم . بر

 آید سرزنشهایي كه بر سرمان ميو عامل زجر كشيدن خودشان بدانيم. و براي ما آسان است كه خود را براي مصيبت

 كنيم و زجر كشيدن را نشانه گناهكاري خود بدانيم.

ا درد و رنج به همراه دارد كه دیگر نيازي در نزد من اما این نگرشي بي رحمانه است. بيمار بودن به اندازه كافي براي م

نيست كه رنج اضافي ناشي از احساس مسئوليت در قبال بيماري را نيز به آن اضافه كنيم. اگر شما مبتال به سرطان 

خواهيد كه خوب شوید یا غذاهاي اشتباه اید یا واقعا نميهستيد شاید به دليل این باشد كه خشم خود را سركوب كرده

 اید. دهمصرف كر

 ما به اين نگرش نياز نداريم.
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است. این تشكيالت، یك سازمان غيرانتفاعي است  68تریا ویلبر از اعضاي موسس جامعه حمایت از مبتالیان سرطان

هاي ویژه رایگان براي بيماران مبتال به سرطان و هاي آموزشي و همچنين برنامههاي حمایتي، برنامهكه گروه

 هاي خود در این كار با بياني تاثيرگذار مي نویسد:كند. او در مورد چالشهاي آنها عرضه ميخانواده

خوردیم. او همانجا به من گفت كه چند ماه ت ميز آشپزخانه نشسته بودم و با دوستم چاي ميسال قبل، من پش 5» 

سال قبل مبتال به سرطان  15پيش، متوجه شده بود كه به سرطان تيروئيد مبتال است. من هم در مورد مادرم كه 

ت. سپس براي او نظریات اكنون خوب اسروده شده و عمل جراحي انجام داده بود توضيح دادم كه حال مادر هم

بودیم. ما تبيين هاي  مختلفي را شرح دادم كه من و خواهرم در مورد علت ابتالي مادر به سرطان را مطرح كرده

ترین آن، توجه بيش از پيش مادر به پدرمان و فراموش كردن خودش بود. )به عنوان مختلفي را مطرح كردیم كه اصلي

شد و از چربي لبنيات كه منجر به بروز سرطان روده كرد شاید گياهخوار ميج نميمثال اگر او با یك گاودار ازدوا

دادیم كه مشكل خانوادگي او در ابراز احساسات شاید نقشي در كرد.( ما همچنين احتمال ميشود، استفاده نميمي

 بروز این بيماري داشته است...

ده بود به من چيزي گفت كه مرا عميقا تكان داد. او پرسيد: دوست من كه قطعا درباره تبعات بيماري خود زیاد فكر كر

كني و نظریه هاي مختلفي را در موردش ء رفتار ميكني؟ تو با مادرت مثل یك شيمتوجه هستي كه داري چه كار مي

كنند مانند تعرض به شماست. دوستان من با مطرح كني. نظریه هایي كه دیگران در مورد شما مطرح ميمطرح مي

ردن احتماالت مختلف درباره علت ابتالیم به سرطان، باز مسئوليت سنگيني روي دوشم اضافه كردند. من احساس ك

كنم كه ابتالي من به سرطان باعث ترس كنم كه آنها صرفا به خاطر دلسوزي این كار را انجام دادند بلكه فكرمينمي

وضيحي براي آن بودند. این احتماالت براي آنها مفيد بود و وحشت آنها شده بود به همين دليل در پي یافتن دليل و ت

 و نه براي من، چون باعث افزایش درد و رنج من شد.

من شوكه شده بودم. من هرگز در مورد تبعات نظریه پردازي و اثرات آن روي مادرم فكر نكرده بودم. با آنكه هيچ یك 

كرد ما چه كردیم اما كامال مطمئن هستم كه او احساس مياز اعضاي خانواده در مورد این ایده ها با مادر صحبت ن

شد و نه موجب صميميت. من ناگهان متوجه شدم كه رفتار من حالي داریم. چنين فضایي نه موجب اعتمادسازي مي

 اش شده بود.ترین زمان زندگيباعث فاصله گرفتنم از مادر در بحران

غاز حركت من به سوي دلسوزي براي افراد بيمار، احترام بيشتر براي هاي دوستم دري را به رویم گشود و  نقطه آحرف

امانتداري و مهرباني در منش و فروتني در تفكراتم بود. متوجه شدم كه قضاوت را در پس نظریه پردازي خود پنهان 

ها زيریه پرداكردم. پيام تلویحي این نظكرده بودم و دریافتم با نظریه پردازي ترس مبهمي را درون خود سركوب مي

قع توانم بهت كمك كنم؟ در واشد. به جاي اینكه به مادر بگویم: من برایت اهميت قائلم؛ چطور ميبه تدریج نمایان مي

گفتم: چه كار اشتباهي انجام دادي؟ كجا مرتكب خطا شدي؟ چطور شكست خوردي؟ و باالخره، چطور به او مي

 [1]«  توانم از خودم محافظت كنم؟مي

 نوشت. او ادامه ميتریا این كلمات را به عنوان كسي كه خودش سرطان داشت و به دنبال مسئوليت واقعي خود بود، 

 دهد:

من مطمئن هستم كه در بيمار شدن خود نقش داشتم، نقشي كه بيشتر غيرارادي و غير عمدي بود و » 

كنم كه این نقش، هوشيارانه و د نقش بزرگي ایفا ميدانم كه من در بهبود و خوب شدن خوهمچنين مي

توانم انجام بدهم. نقب زدن به كنم كه روي كارهایي تمركز كنم  كه االن ميعامدانه است. من تالش مي

هاي گذشته به آساني مي تواند منجر به حس  سرزنش شخصي شود و این سرزنش خویشتن، انتخاب

 «.ارتر خواهد ساختهوشيارانه و سالم براي حال را دشو

                                                 
68 Cancer Support Community 
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به جاي اینكه معتقد باشيم كه ما در ید قدرت نيروهاي بزرگتري هستي یا بيماري فقط بر اثر  عوامل »

كنيم و به همين بيروني بوجود آمده، این تصور در ما ایجاد مي شود كه ما خودمان، واقعيت خود را خلق مي

ادي اغراق آميز است و خيلي موضوع را ساده مي گيرد. دليل بيماري ما مهم و الزم است،. البته این تصور زی

رویكرد درست این است كه بگویم ما مي توانيم روي وضعيت خود تاثير بگذاریم. این رویكرد هم براي كنش 

 «گيرد و هم براي اتفاقات عجيب و رازآلود جهان.هاي شخص نقشي در نظر مي

هاي خود براي مهرورزي به دیگران و خودم ها و بيماريها، ضعفها، شكستكنم كه از ناكاميمن تالش مي»

ه كنم كاستفاده كنم البته در عين حال به خاطر دارم كه مسائل جدي را چندان جدي نگيرم. من تالش مي

شود آگاه باشم به ویژه موقع درد و رنج از فرصت هاي اطراف خود كه منجر به التيام روحي و معنوي مي

 [2].«  شدید 

با كمال تاسف، نگارنده ي این كلمات زیبا، تریا ویلبر، بر اثر سرطان سينه درگذشت. و در همين حال تعداد مبتالیان 

 سرطان رو به افزایش است. 

 در جستجوی عالج
بود كه ریچارد نيكسون رئيس جمهور آمریكا عليه سرطان اعالن جنگ كرد و قول داد كه هر آنچه را  1971در سال 

كه الزم است صرف یافتن درمان این بيماري كند. آمریكا انسان را به ماه اعزام كرده بود و باور به قدرت فناوري، در 

كه هر نوع بيماري قابل كنترل است اگر بتوان داروي  ها این تصور را ایجاد كرده بودبيوتيكاوج خود بود. قدرت آنتي

 هاي بعد، صدها ميليارد دالر صرف تحقيقات در مورد شيمي درماني شد.مناسب آن را كشف كرد. در سال

هایي براي كنترل برخي از درماني قرار گرفتند زجر فراواني مي كشيدند اما راهبا آنكه بيماراني كه تحت شيمي

ها مانند بيماري و همچنين برخي دیگري از سرطان 69ن كودكي حاصل شد، به ویژه سرطان حاد خونهاي دوراسرطان

هاي دوره كودكي كه قبال كشنده بودند، كند. درمان بعضي از سرطان هاجكين كه معموال در نوجواني بروز پيدا مي

هاي نادر مانند لنفوم از انواع سرطان درماني منجر به موفقيت در درمان برخيامكانپذیر شد. عالوه بر این، شيمي

ر از شد. همچنين براي نخستين بابوركيت، تومور ویلمس، تومور سرطاني ایوینگ، كوریوكارسينوما و ليمفوساركوما 

هاي اميدوار كننده براي افزایش عمر درماني براي درمان سرطان بيضه با موفقيت استفاده شد و همچنين نشانهشيمي

 رطان تخمدان نمودار شد.مبتالیان به س

اي هتوانند در نهایت به شيوه درمان سرطانباور عمومي این بود كه محققان با دسترسي به منابع مالي كافي مي

ها در مرحله بعد از بين خواهند تر، تومورهاي جامد، دست یابند. مردم اطمينان داشتند كه این نوع سرطانعمومي

 ترین بسيج منابع در طول تاریخگسترده»ها براي شكست دادن سرطان را اني تالشدرمرفت. یكي از طرفداران شيمي

 [3]ناميد. « براي غلبه بر یك بيماري

 دوره، دوره ی آروزهای بزرگ بود.
آوري پول هاي جمعها، این موفقيت تنها محدود به درمان چند نوع سرطان نادر شد. كمپينمتاسفانه با گذشت سال

ها مبتال به بينند اما این نور هرگز به ميليوننور مي گفتند كه در انتهاي تونل تاریكي،براي تحقيقات سرطان مدام مي

وفقيت در مبارزه با سرطان همواره نزدیك مي نمود اما هيچگاه محقق هایشان نرسيد. دستيابي به مسرطان و خانواده

 نشد. 

 ها چندان بهبود نيافت. حقيقت تلخ اینها، نرخ زنده ماندن در ميان مبتالیان به بيشتر سرطانبا وجود تمام پيشرفت

ن بود كه ت غير قابل انكار ایاي نبردند. حقيقدرماني بهرهبود كه بيشتر بيماراني كه مبتال به سرطان بودند از شيمي

                                                 
69 Acute lymphocytic leukemia 
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درماني مورد نياز براي از بين بردن آخرین سلول سرطاني در بدن انسان را كشف محققان هرگز نتوانستند ميزان شيمي

 شد. درماني، خود به عاملي كشنده براي بدن تبدیل ميكنند و به همين دليل شيمي

، دكتر جان كارینز استاد دانشكده سالمت 1985كرد. در سال  با گذر زمان، خبر بد در مجالت علمي شروع به انتشار

عمومي دانشگاه هاروارد یك مقاله تاثير گذار در مورد جنگ با سرطان در مجله علوم آمریكایي به چاپ رساند كه در 

درصد بيماران سرطاني جلوگيري كند. با وجود  3تا  2درماني تنها قادر است از مرگ آن نشان داد كه شيمي

درماني نتوانست بر هيچ یك از درماني، به گفته كارینتز، شيميگذاري هنگفت جامعه پزشكي در شيميرمایهس

 [4]هاي رایج غلبه كند.  سرطان

سال بعد، سردبير سابق مجله انستيتو ملي سرطان، دكتر جان سي بيالر، یك تحقيق تاریخي در مجله طب نيو انگلند 

سال  35»درماني و كال جنگ با سرطان را از دست داد: بيالر اعتقاد خود به شيمي منتشر كرد. در نتيجه این تحقيق،

تالش مستمر و متمركز براي بهبود درمان سرطان در مجموع نتایج موثري در بر نداشته است. تالش براي كنترل 

 [5]«  سرطان، تا كنون با شكست مواجه شده است.

درماني مي رفت  و واقعيت نااميد كننده پيش رو، نادیده گرفتن تضاد دردناك ميان اميدهاي بزرگي كه به شيمي

 دشوار و دشوارتر شده بود.

، ساالنه بيش از نيم ميليون 1990در این حين تعداد تلفات ناشي از سرطان مدام در حال افزایش بود. تا اوسط دهه 

دادند. آمار و ارقام، یك افزایش قابل توجه و مداوم را نشان اثر ابتال به سرطان جان خود را از دست مي آمریكایي بر

 مي داد حتي وقتي كه نرخ رشد و پير شدن جمعيت در محاسبات منظور مي شد.

ر بود. و دهاي دوران كودكي درماني صورت گرفته بود اغلب مربوط به سرطاندستاوردهاي بزرگي كه در مورد شيمي

 هاي مختلف ميان كودكان آمریكایي تبدیل شده بود. ، سرطان به عامل اصلي تلفات ناشي از بيماري1997سال 

با توجه به افرایش نرخ سرطان و همچنين دشواري روند معالجه  این بيماري، نياز براي پيشگيري از سرطان یك 

 رسد.ضرورت به نظر مي

 تمركز روی پيشگيری
المللي خود، بنياد تحقيقات جهاني سرطان، یك ، انستيتو تحقيقات سرطان آمریكا با كمك همكار بين1997در سال 

این گزارش   [6]منتشر كرد. « اندازه جهانيغذا، تغذیه و پيشگيري از سرطان: یك چشم»المللي با عنوان: گزارش بين

محقق و ویراستار علمي از  120پژوهش انجام گرفته را تحليل كرده بود. در این مطالعه،  4500نتایج بيش از 

المللي هاي مختلف مانند سازمان بهداشت جهاني، سازمان غذا و كشاورزي سازمان ملل متحد، آژانس بينسازمان

ندان و تقدیر  بسياري از دانشم تحقيقات سرطان و انستيتو ملي سرطان آمریكا حضور داشتند.  این مطالعه، مورد توجه

 بنایي براي تحقيقات و آموزش در زمينه پيشگيري از سرطان، كمك كردهاز سراسر جهان قرار گرفته و به ایجاد سنگ

 است.

تر از همه، ها با فعال نگاه داشتن بدن و سيگار نكشيدن و مهمدرصد همه سرطان 70تا  60در این گزارش آمده كه 

رژیم غذایي عمدتا گياهي سرشار از سبزیجات و »توصيه غذایي  این گزارش قابل پيشگيري هستند:  پيروي از اولين

 [7]« جات متنوع و با كمترین ميزان غذاهاي نشاسته اي فرآوري شده استفاده كنيد.ميوه

پژوهش كنترل شده  200ه و سرطان بيش از نفره از محققان طراز اول دنيا در حوزه تغذی 15در این تحقيق یك گروه 

درصد از این پژوهش ها نشانگر آن  78موردي درباره ارتباط ميان ميوه، سبزي و سرطان را مورد بررسي قرار دادند. 

درصد مطالعات،  22كند. تنها در بود كه مصرف ميوه و سبزي مانند یك محافظ در برابر یك یا چند سرطان عمل مي

نشد. هيچ یك از پژوهش ها، افزایش احتمال ابتال به سرطان در پي مصرف ميوه و سبزي را نشان  ارتباطي مشاهده

 ندادند.
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واري هاي گياهخگزارش صندوق جهاني تحقيقات سرطان و انستيتو تحقيقات سرطان آمریكا درباره ارتباط ميان رژیم

 [8]دهند. ، احتمال بروز سرطان را كاهش ميهاي گياهخواريگيري مي كند: رژیمو سرطان، اینگونه سرراست نتيجه

تي كالين كمپل، مشاور ارشد علمي سابق انستيتو تحقيقات سرطان آمریكا نظرات صریحي مورد ارتباط تغذیه با 

ا بهره نده بدن، بكنهاي تخریبهاي قلبي و عروقي و سایر بيماريها، بيماريبيشتر سرطان»گوید: بيماري دارد.  او مي

 «از رژیم گياهخواري، به سادگي قابل پيشگيري هستند.

 گاوداران اما نقطه نظر خاص خود را دارند.
 حق با كيست؟

دليل اصلي این كه بيماري قلبي و سرطان به عامل شماره یك و دو مرگ و مير در آمریكا و سایر كشورهاي ثروتمند »

تر دارند. اما چه چيزي به ما اجازه داده كه بيشتر زندگي كنيم تا به این طوالنيتبدیل شده این است كه مردم عمر 

 «هاي مبتال شویم؟ گوشت در كنار سایر عوامل.بيماري

 [9]اتحادیه ملي گاوداران.   -

 

كنند اما احتمال ابتالي آنها به سرطان در مقایسه با غيرگياهخواران، امروزه برخي از مردم، گياهخواران را مسخره مي» 

 «كنند.سال بيشتر از ما عمر مي 6درصد است و به طور متوسط  40تنها 

 [10]دكتر ویليام كاستلي، رئيس مطالعه قلب فرامينگهام؛ انستيتو قلب، ریه و خون.    -

 

برابر بيشتر از متوسط جمعيت است  1.8سالگي  80اند كه احتمال رسيدن یك گياهخوار به سن محققان كشف كرده

 50تا  25همچنين احتمال ابتالي گياهخواران به سرطان،  .[11]و تأثير سيگار هم در این محاسبه منظور شده است  -

ور اجتماعي در این محاسبه منظ -و تأثير سيگار، توده بدني و وضعيت اقتصادي –صد كمتر از متوسط جمعيت است در

 [12]شده است.  

خواهان كاهش مصرف گوشت به منظور  كاهش  1996ها بود كه جامعه سرطان آمریكا در سال به خاطر همين واقعيت

روي به ها زیادهاین توصيه»احتمال ابتال به سرطان شد. البته انستيتو گوشت آمریكا پاسخ این توصيه را اینگونه داد: 

 [13]«  كند.شمار مي روند، چون انتخاب غذایي را به مردم دیكته مي

گفت كه براي ي غذایي را دیكته نكرده بود. جامعه سرطان آمریكا به زبان ساده به مردم ميهااما هيچ كس انتخاب

 به همين سادگي.  چند، واقعيت است، توانيد انجام بدهيد. واقعيتپایين آوردن احتمال ابتال به سرطان چه كاري مي

طان عجيب است این است كه همواره  یك سر -سال بعد، مجله طب بریتانيا نوشت: آنچه در مورد داستان رژیم غذایي

ورد ها مشوند. ميليونهاي مختلف شناسایي ميسري از مواد غذایي به عنوان پایين آورنده ریسك احتمال به سرطان

 [14]ابتال به سرطان در سال با پيروي از رژیم غذایي كم گوشت و مملو از ميوه و سبزي قابل پيشگيري هستند. 

 شوندهنگامی كه پيشگيری و سودآوری همنشين نمی
، انستيتو سرطان ملي اعالم كرد كه كشف بزرگي در حوزه پيشگيري اتفاق افتاده است. داروي 1998در سال 

شد باعث كاهش بروز مجدد سرطان پستان به درماني استفاده ميكه به مدت دو دهه براي شيمي 70تاموكسيفن 

نفر از زناني شده بود كه گروه پرخطر براي ابتال به  این بيماري محسوب  13388درصد در یك گروه  45ميزان 

توانند با .  سخنگوي اداره غذا و داروي آمریكا كه بسيار هيجانزده شده بود گفت: دهها ميليون زن مي[15]شدند مي

 [16]تاموكسيفن درمان شوند.

                                                 
70 Tamoxifen 
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زن كه این دارو را به مدت  1000هاي اخير، از هر متاسفانه تاموكسيفن مستحق چنين هلهله اي نبود. بر اساس داده

زن، داروي مورد  1000شوند. با این حال در همين نفر به سرطان پستان مبتال نمي 17كنند تنها سال استفاده مي 5

شود. البته احتمال شكستگي نفر به لخته شدن خون كشنده مي 10رحم و حداقل نفر به سرطان  12نظر باعث ابتالي 

 [17]یابد. استخوان هم با این دارو كاهش مي یابد اما در عوض حمالت قلبي و همچنين آب مروارید افزایش مي

فاده گویند كه پيشگيري با استاما منتقدان ميآید داروي پيشگيري از سرطان به شمار مي تاموكسيفن در حال حاضر،

 توان پيشگيري واقعي ناميد.از داروهاي سمي را نمي

فروشد، تالش گسترده اي را براي مي  71زنكا فارماكوتيكالز، شركتي كه، داروي تاموكسيفن را با نام تجاري نولوادكس

ه اي براي فروش آن انجام دادده و تبليغات گستردهفروش این دارو به عنوان داروي پيشگيري از سرطان پستان آغاز كر

است. با توجه به اینكه هزینه مصرف تاموكسيفن در سال بيش از هزار دالر است، مصرف آن توسط دهها ميليون زن 

 به معني دهها ميليارد دالر فروش براي شركت زنكا است. 

پستان دارد چون این شركت حامي مالي برنامه شاید تصور كنيد كه شركت زنكا اطالعات خاصي در مورد سرطان 

تر موضوع را بررسي كنيد، واقعيت چيز دیگري تر و از نزدیكاست  اما اگر دقيق« ماه آگاهي از سرطان پستان»ساالنه 

 است.

توسط شركت همكار زنكا كه صنایع شيميایي امپریال )آي سي  1987در سال « ماه آگاهي از سرطان پستان»برنامه 

شود و تمركز آن شود، اكتبر هر سال برگزار مياندازي شد. این رویداد كه بسيار در بوق و كرنا مينام داشت راهآي( 

روي آموزش دادن زنان درباره عالئم زودهنگام سرطان پستان است كه البته هدف از این تمركز، تشویق زنان به 

در ظاهر بسيار متقاعد كننده به نظر « پيشگيري است كشف زودهنگام، بهترین» ماموگرافي است. شعار این برنامه 

شود، دیگر كار از كار گذشته و امكان پيشگيري واقع یاوه است. زماني كه سرطان، شناسایي و كشف ميرسد اما درمي

از آن وجود ندارد. برنامه ماه آگاهي از سرطان سينه مدعي است كه هدف آن، پيشگيري است اما با تمركز روي 

 شود تا توجه مردم از پيشگيري واقعي منحرف شود. رافي باعث ميماموگ

توجهي تقریباً كامل به موضوع پيشگيري واقعي در برنامه ماه آگاهي از سرطان پستان چه باید گفت؟ دو درباره بي

ها دالر وناند. در ازاي ميليشركت آي سي آي و زنكا هر دو حامي مالي انحصاري این برنامه از بدو تاسيس آن بوده

هاي استفاده شده در این ها و آگهياند كه تمام پوسترها، كتابچهها مجوز دریافت كردهگذاري آنها، این شركتسرمایه

 [19]برنامه را تایيد یا وتو كنند.  

ترین دنامو یكي از ب كش و پالستيكمشكل این است كه شركت آي سي آي یكي از بزرگترین توليد كنندگان آفت

 [20]گان شيميایي در جهان است.  آلوده كننده

شركت زنكا نيز كه به نوعي زیر مجموعه آي سي آي و حامي مالي انحصاري برنامه ماه آگاهي از سرطان پستان است، 

كند آن هم در شرایطي كه آمد كسب ميدر 72كش سرطانزاي استوكلرميليون دالر از فروش علف 300ساالنه بيش از 

 [21]فروشد.  ترین داروي درمان سرطان در جهان تبدیل شده، ميهمزمان، تاموكسيفن را كه هم اكنون به پرفروش

آوري جمع اي در رابطه با اپيدمي سرطان وجود دارد؛ از راهپيمایي زنان با هدفاین روزها نگراني و دلسوزي گسترده

هاي هاي بزرگ براي تشویق زنان به ماموگرافي گرفته تا بستن روبانپول براي تحقيقات سرطان سينه و كمپين

آور است كه بيشتر مردم این واقعيت را رنگ به لباس جهت نشان داده همبستگي با مبتالیان. اما واقعا تاسفصورتي

ال ابتال به این سرطان را كاهش داد. عجيب است كه حتي یك كلمه توان احتمكنند كه با چند گام ساده ميدرك نمي

تواند در جلوگيري از ابتال به سرطان سينه ایفا كند در برنامه ماه آگاهي از سرطان سينه در مورد نقشي كه تغذیه مي

 كاهش داد.توان سایر عوامل سرطانزا را شود كه چگونه ميرسد. همچنين در این برنامه گفته نميبه گوش نمي

                                                 
71 Nolvadex 

72 Acetochlor 
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ترین مسير ورود بسيار از عوامل سرطانزاي محيطي به داخل بدن انسان، از طریق الزم است كه مردم بدانند كه اصلي

را كه در باالدست زنجيره غذایي قرار دارند مصرف كنيم،  غذا و به ویژه محصوالت حيواني است. اگر ما مواد غذایي

 داد؛ سمومي كه پيش از این هرگز روي كره زمين وجود نداشتند.   خود را در معرض سموم محيطي قرار خواهيم

توانند در بوجود آمدن سرطان موثر باشند. این فهرست شامل قرار گرفتن در معرض عوامل زیست محيطي متعددي مي

ن بدها و زنوستروژن ها )مواد شيميایي مصنوعي كه باعث مسدود شدن استروژن در كشپرتوهاي رادیواكتيو، آفت

ایجاد  73هاي ارگانيك دائمي ) پي او پي(شوند(، و خيلي موارد دیگر است. بيشتر خسارت اما توسط آالیندهانسان مي

شود  كه گروهي از مواد شيميایي با عمر طوالني هستند كه در بافت موجودات زنده جمع مي شوند. اثرات سوء مي

ها( ها )و گاهي نسلاند چون اثر آنها سالسال اخير شناسایي شدهاین تركيبات كه پایداري زیادي دارند تنها در چند 

 بعد نمایان مي شود.

اند كه بسياري از این مواد شيميایي لطمه غيرقابل جبراني به انسان دانشمندان اخيرا موفق به كشف این واقعيت شده

ب را رد كرده بودند. فهرست آسيب كنند. البته كمتر از یك دهه قبل متخصصان امكان این آسيو حيوانات وارد مي

كنند بسيار طوالني و در حال رشد است؛ از سرطان گرفته تا اختالل در توليد مثل ها  به ما وارد ميهایي كه پي او پي

درصد این تركيبات شيميایي از طریق مواد غذایي حيواني وارد  90تا اختالالت یادگيري و كاهش سيستم دفاعي بدن. 

درصد از ميزان سمومي است كه سازمان بهداشت  30شود. مثال ساندویچ دو طبقه مك مكدونالد، حاوي بدن انسان مي

 [22](  2000بان جهاني، جهاني براي یك روز توصيه مي كند. )انستيتو دیده

گروه  ها است. یكو انساندیوكسين یك عامل سرطانزاي بسيار خطرناك و یك تهدید بسيار جدي براي محيط زیست 

ها در جوامع درصد سرطان 12اعالم كردند كه احتماال دیوكسين عامل  1998از دانشمندان برجسته آلماني در سال 

.  دكتر دایان كرتني رئيس بخش اثرات سمي مركز تحقيقات ملي زیست محيطي سازمان حفاظت [23]صنعتي است  

 «ترین ماده شيميایي شناخته شده نزد بشر  است.ت آمریكا، در كنگره اظهار داشت كه دیوكسين، سمياز محيط زیس
اي نيست كه شما بخواهيد در بشقاب تان باشد. با این حال آژانس حفاظت ا ز محيط زیست دیوكسين قطعا ماده [24]

 [25]ماهي و فراوردهاي لبني است. مز،دیوكسين از طریق خوردن گوشت قر درصد تماس انسان با 95گوید كه آمریكا مي

هایي را منتشر كرد كه نتایج آزمایش 1998است كه در ژوئن سال « هاي مصرف كنندهگزارش»شاهدي بر این مدعا، 

اي شود، مقادیر هشدار دهندهمطابق آنها در مواد غذایي گوشتي خاص كودكان كه توسط برندهاي معتبر فروخته مي

 [26]دیوكسين وجود دارد.  

كه تالش  ايگوشتي و لبنياتيهاي ميزان آلودگي محصوالت گوشتي به دیوكسين به حدي باال است كه حتي شركت

اند. به عنوان مثال از عرضه غذاهاي خالص عاجز شده تر در اختيار مشتریان خود قرار بدهند،كنند محصوالت سالممي

كند كه از شير دامپرورهاي خانوادگي شركت بن و جري براي اینكه احترام خود به محيط زیست را نشان دهد تالش مي

سين به دیوك»د استفاده كند. در پایگاه اینترنتي و همچنين تبليغات این شركت آمده است: براي توليد محصول خو

عنوان یك ماده سرطانزا شناخته شده است و همچنين باعث اختالالت ژنتيكي، توليد مثل و اختالالت یادگيري مي 

 « شود . . . تنها مقدار ایمن مصرف  دیوكسين، عدم مصرف آن است.

اعالم شد كه در  1999حدي در محصوالت لبني، گوشتي و ماهي فراگير است كه در ماه نوامبر سال  اما دیوكسين به

)ميزان  [27]ماده سمي دیوكسين كشف شده است.  برابر حد مجاز مصرف روزانه، 200هاي وانيلي بن و جري،بستني

حيط زیست آمریكا تعيين كرده است.( در واقع نتایج پژوهشي كه مصرف مجاز روزانه دیوكسين را آژانس حفاظت از م

ميزان دیوكسين موجود در نمونه »ارائه شد نشان داد كه  2000در آگوست سال « 2000دیوكسين »در كنفرانس 

برابر بيش از دیوكسين موجود در فاضالبي است كه توسط پاالیشگاه توسكو به خليج  2200بستني بن و جري حدود 

 [28]«  شود.انسيسكو ریخته ميسن فر

                                                 
73 Persistent Organic Pollutants (POPs) 
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هاي لبني، گوشتي و شيميایي تمایل نداشته باشند كه مردم یك سئوال را مطرح همين كشفيات باعث شده تا شركت

به  قها همانگونه كه با شور و اشتياق زنان را تشویكنند. البته به نظر من این سئوال بسيار مهم است. اگر این شركت

عي هاي واقكنند، در مورد پيشگيريدرماني ميآوري پول براي انجام تحقيقات شيميانجام ماموگرافي و همچنين جمع

گذاشتند، چقدر ميزان ابتال به سرطان كردند و مردم نيز این اطالعات را به اشتراك ميرساني مينيز با اشتياق اطالع

 یافت؟و درد و رنج حاصل از آن كاهش مي

 رطان پستانس
اكنون به باالترین ميزان در آغاز كرد و هم 1970وقوع موارد سرطان پستان در آمریكا رشد مداوم خود را از اویل دهه 

هزار زن آمریكایي در سال به دليل ابتال به این بيماري جان خود را از دست  50طول تاریخ بشر رسيده است. حدود 

-BRCAهاي ژنتيك این بيماري متمركز شده اما ژن دهند. در چنين شرایط اسفباري، توجه بسياري روي جنبهمي

 رطان است.درصد از موارد این س 5آید حداكثر عامل تنها كه عامل استعداد ابتال این بيماري به شمار مي 1

ساعت  4انجام حركات ورزشي در كاهش احتمال بروز سرطان پستان بسيار مهم است. در واقع زناني كه در هفته 

 4دهند. و زناني كه بيشتر از درصد كاهش مي 33كنند احتمال ابتالي خود به این سرطان را روي( ميورزش )پياده

 [29]دهند.  كنند احتمال ابتال به سرطان پستان را بيشتر  كاهش ميساعت ورزش مي

 تر است...اما معلوم شده رژیم غذایي از ورزش هم مهم

 دانيمآنچه كه می

  :هزار نفر 100در هر  22.4ميزان مرگ و مير ناشي از سرطان پستان در آمریكا 

  هزار نفر 100در هر  6.3ناشي از سرطان در ژاپن: ميزان مرگ و مير 

  :هزار نفر 100در هر  4.6ميزان مرگ و مير ناشي از سرطان در چين 

خورند و در عوض علت تفاوت ميان ارقام: مردم در چين و ژاپن نسبت به مردم آمریكا، ميوه و سبزي بيشتري مي

رزش نوشند و بيشتر وتري دارند، الكل كمتري ميكنند. آنها همچنين وزن پایينمحصوالت حيواني كمتري مصرف مي

 كنند. مي

------------- 

 به  خورند نسبتن زنان ایتاليایي كه مقدار زیادي محصوالت حيواني ميميزان ابتال به سرطان سينه در ميا

 [30]برابر بيشتر است.   3خورند زناني كه محصوالت حيواني نمي

 خورند در مقایسه با زناني كه به اي كه اغلب گوشت ميميزان ابتال به سرطان سينه در ميان زنان اروگوئه

 [31]برابر بيشتر است.   4.2خورند، خورند و یا اصال نمييندرت گوشت م

 خورند در مقایسه با زنان فقيرتر ميزان ابتال به سرطان سينه در ميان زنان مرفه ژاپني كه هر روز گوشت مي

 [32]  برابر بيشتر است.  8.5خورند، خورند و یا اصال نمياین كشور كه به ندرت گوشت مي

-------------- 

  [33]كيلو اضافه وزن دارند: دو برابر    20احتمال بروز سرطان سينه در زنان بزرگسالي كه 

-------------- 

 توانند خطر ابتالیشان به سرطان پستان را دانند در صورت تغيير رژیم غذایي خود ميزنان آمریكایي كه مي

 [34] درصد.  23كاهش بدهند: 

 توان از دانند كه با یك رژیم غذایي مناسب ميزنان آمریكایي كه فاقد تحصيالت دبيرستاني هستند و مي

 [35]  درصد. 3بروز سرطان سينه پيشگيري كرد: 

 [36] . درصد 37شود: زنان آمریكایي كه معتقدند انجام ماموگرافي باعث پيشگيري از سرطان پستان مي 
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 سرطان ريه
من یك دوست صميمي به نام پاتریك رینولدز دارم كه نوه آر جي رینولدز معروف، مالك یك شركت بزرگ توليد 

و پدرش به دليل ابتال به سرطان  74كننده سيگار است. پدربزرگ پاتریك بر اثر ابتال به بيماري ریوي تنگي نفس مضمن

از دست دادند كه بدون تردید علت مرگ آنها استفاده از سيگارهاي توليد كارخانه خودشان بود. ریه جان خود را 

پاتریك موجب دلخوري برخي از اعضاي خوانده اش شد چرا كه تصميم گرفت نه تنها سهام خود در شركت را بفروشد 

 ازي كرد.اندبلكه در كنگره درباره خطرات تنباكو شهادت داد و كمپيني عليه سيگار راه

 داده بودند.  75«هاي هدفمندشورشي» ایم. آنها به ما لقب ما چندین برنامه تلویزیوني با هم اجرا كرده

یكبار یك مجري تلویزیوني از پاتریك سئوال كرد كه آیا وي به دليل لطمات زیادي كه محصوالت كارخانه خانوادگي 

ناه نه، من احساس گ» كند؟ پاتریك بسيار سریع جواب داد:گناه مياحساس اند،ها نفر وارد كردهآنها به سالمت ميليون

 «را از پنجره بيرون انداخته ام! من اینجا هستم تا شرایط را تغيير بدهم.

اي ندارد اما اقدام عملي من خوشحال هستم كه پاتریك، گناه را از پنجره بيرون انداخت. احساس گناهكاري هيچ فایده

 شود. باعث تغيير اوضاع مي -كرده او كه كاري همان مانند –انجام دادن 

 تر از این كنمخواهم زندگي آنها را سختكشند سرزنش كنم. من نميمن قصد ندارم افرادي را كه هنوز هم سيگار مي

خورند قضاوت اي نخواهد داشت. و من قصد ندارم در مورد افرادي كه هنوز در هر وعده غذایي گوشت ميچون فایده

توان پسندد و با سرزنش كردن  نميكس آن را نميكس به این سرزنش نياز ندارد، هيچیا از آنها انتقاد كنم. هيچ كنم

 كس كمك كرد. به هيچ

اما احترام گذاشتن به شيوه زندگي متفاوت به معني تباني با شخصي نيست كه ما مخالف اعمال و رفتارش هستيم 

است كه با اعمال آنها مخالف هستيم. ما براي احترام نهادن به زندگي مردم نيازي بلكه احترام گذاشتن به قلب كساني 

 نيست تصميمات آنها را درك كنيم یا با آنها موافق باشيم.

شق دانم كه ععشق بورزم اما مي هایشان مطابق نظر من نيست،براي من هميشه آسان نيست كه به مردمي كه انتخاب

هاي ار مهم است. به نظرم دادن اطالعات شفاف و دقيق به مردم براي كمك به انتخابورزیدن در چنين شرایطي بسي

هایشان با بهره گرفتن از اطالعات آنها بسيار اهميت دارد. نقش ما، باید كمك به مردم براي درك و شفاف سازي انتخاب

اري يح مردم تاثيرگذار باشند ارزش بسيهاي صحكنند تا در انتخابهایي كه تالش ميقابل استناد باشد. من براي انسان

 توانيم تغيير بدهيم،قائل هستم. آرزوي من و خيلي هاي دیگر این است كه شجاعت تغيير دادن چيزهایي كه مي

 ها را داشته باشيم.توانيم تغيير بدهيم و عقالنيت براي درك تفاوتآرامش پذیرفتن چيزهایي كه نمي

 دانيمآنچه كه می

 لت مرگ و مير ناشي سرطان در سراسر جهان: سرطان ریهترین عرایج 

  :هزار نفر 150تلفات ساالنه ناشي از سرطان ریه در آمریكا 

  تاثير سيگار در وقوع سرطان ریه: بسيار زیاد تا جایي كه حتي افرادي كه در معرض دود سيگار قرار دارند

 نيز احتمال بيشتري براي ابتال خواهند شد. 

 60تا  20م سبزیجات سبز، نارنجي و زرد رنگ بر ریسك بروز سرطان ریه: كاهش تاثير مصرف مداو 

 [37]درصدي

    [38]بهترین سبزي با بيشترین اثر محافظتي: هویج 

  [39]درصد ابتال    40تاثير مصرف مقادیر زیاد سيب، موز و انگور در پيشگيري از سرطان ریه: كاهش 

                                                 
74 emphysema 

75 rebels with a cause 
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  :27نرخ ابتال به سرطان ریه در ميان مردان گياهخوار بریتانيایي در مقایسه با متوسط جمعيت این كشور 

 [40]درصد كمتر

  :[41]درصد كمتر  37ميزان ابتال به سرطان در زنان گياهخوار بریتانایي در مقایسه با متوسط جمعيت 

  :[42]درصد كمتر    8ميزان ابتال به سرطان ریه در مردان گياهخوار آلماني در مقایس با جمعيت عمومي 

ال به خ ابتدانيد كه صنایع گوشت و لبنيات از اینكه مردم در مورد فواید تغيير رژیم غذایي و نراحتماال شما هم مي

شوند، رضایت ندارند. شاید علم، پشتوانه آنها نباشد اما این باعث نشده تا از هزینه كردن هاي مختلف آگاه ميسرطان

نها منصرف شوند. آ هاي خود  و تاثير گذاشتن روي فكر، احساسات و اعمال ما،ها دالر براي تبليغ دیدگاهروزانه ميليون

 هاي بخش غذا در آمریكا را حفظ كنند. لط خود روي سياستگذاريبا این كار قصد دارند تا تس

المثل دهم بيشتر به یاد این ضربهاي آنها گوش مياین صنایع البته حق ابراز عقيده دارند اما هر چه بيشتر به حرف

 «هرگز از یك آرایشگر نپرسيد كه آیا به كوتاه كردن مو نياز دارید یا نه.»افتم: قدیمي مي

 كيست؟حق با 

 اي ازهاي منتشر شده درباره ارتباط ميان رژیم غذایي و سرطان، اغلب فرضي بوده اند... هيچ عامل تغذیهگزارش» 

تواند عامل اصلي بروز سرطان در آمریكا باشد مگر اینكه شاید یك كسر كوچكي جمله گوشت یا چربي به تنهایي نمي

 «ها را بوجود بياورد.از سرطان

 [43]اتحادیه ملي گاوداران   -

 

شود بلكه ميزان درصد مي 85رژیم غذایي گياهي كم چرب نه تنها باعث كاهش احتمال بروز حمله قلبي به ميزان » 

 «دهد.درصد كاهش مي 60ابتال به سرطان را 

 ملي قلب، ریه و خون دكتر ویليام كاستلي، رئيس مطالعات سالمت فرامينگهام؛ انستيتو -

 

 سرطان پروستات
یك سال پر حادثه براي رودولف جولياني شهردار نيویورك بود. او سال را در رقابت با هيالري كلينتون  2000سال 

ي كرد. گيربراي سناتور شدن آغاز كرد اما هنگامي كه متوجه شد مبتال به سرطان پروستات است، از این رقابت كناره

 ت شود. همچنين یك تبليغ ضد مصرف لبنياتسپس مشكالت زندگي مشترك او باعث شد تا تيتر صفحه اول مطبوعا

ستات آیا سرطان پرو» كرد:داد و سئوال ميهاي آغشته به شير نشان ميكه روي بيلبوردها نصب شده بود او را با سبيل

 «گرفته اید؟

شهردار البته منكر ارتباط ميان سرطانش و مصرف محصوالت لبني شد و حتي در مراسم عمومي نيز یك ليوان شير 

 داد تا ثابت كند به دليل مصرف لبنيات، سرطان نگرفته است.نار خود قرار ميك

ا دانيم كه واقعخواهد باور كند كه  اوخودش باعث بدبختي خود شده است. و این حقيقت دارد كه ما نميكس نميهيچ

گره گشایي گذشته پرداخت توان به اش وجود دارد. به ندرت ميهاي غذایي جولياني و بيماريچه ارتباطي ميان عادت

زا چه بوده است. عالوه بر تغذیه، عوامل بسيار دیگري همچون تربيت، ژنتيك و در و با اطمينان گفت كه عامل بيماري

ین است. تر از اتوانند در بروز یك بيماري تاثيرگذار باشند. این فهرست خيلي طوالنيمعرض مواد شيميایي بودن مي

شواهد در مورد ارتباط مصرف چربي حيواني با فشارخون باال و سكته قلبي وجود دارد به همان اما به همان اندازه كه 

 نسبت نيز شواهد در مورد ارتباط تنگاتنگ مصرف لبنيات و سرطان پروستات وجود دارد. 

 دانيمآنچه كه می

 ترین سرطان در ميان مردان آمریكایي: سرطان پروستاترایج 
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 درصد  70كنند: خطر ابتال به سرطان در ميان مرداني كه مقادیر زیادي محصوالت لبني استفاده مي

 [44]افزایش

 [45] . درصد كاهش 70نوشند: خطر ابتال به سرطان در ميان مرداني كه هر روز شير سویا مي 

 [46]درصد افزایش  45ي مرداني كه سطح بتا كاروتن در خون آنها پایين است: خطر ابتال به پروستات برا 

 76زميني هنديسيب زميني شيرین،بهترین منابع بتا كاروتن: هویج، سيب 

  :خطر ابتال به سرطان پروستات در مرداني كه رژیم غذایي آنها مملو از مواد غذایي سرشار از ليكوپن است

 [47]درصد كاهش.   45

 بهترین منبع ليكوپن: گوجه فرنگي 

 مرغ: صفرميزان بتاكاروتن و ليكوپن موجود در گوشت، محصوالت لبني و تخم 

 كلم، خطر ابتال به سرطان پروستات در مرداني كه سبزیجات خانواده كلم ) بروكلي، كلم بروكسل، كلم، گل

 [48]درصد كاهش.   41كنند: كلم پيچ، كلم فرنگي و شلغم( استفاده مي

 [49]درصد.   2ند: مردان آمریكایي كه از ارتباط ميان محصوالت حيواني و سرطان پروستات آگاه هست 

یبا با توان تقرشاید ما نتوانيم علل اصلي بروز یك نوع سرطان را به صورت دقيق مشخص كنيم اما یك نكته را مي

بيني كرد. صنایع گوشت و لبنيات كماكان در برابر تحقيقات پزشكي كه رابطه ميان مصرف اطمينان كامل پيش

 كند، مقاومت خواهند كرد. افزایش ریسك ابتال به سرطان را تایيد ميمحصوالت آنها و 

خواند متهم به مشاركت كس نمياین همان كاري است كه در گذشته كرده اند و در آینده نيز ادامه خواهند كرد. هيچ

آوري كسب و كار خود اي شود كه تا این حد باعث رنج و درد مردم شده است. و البته آنها باید از سوددر بروز بيماري

نيز محافظت كنند. حاال اگر بخواهيم از این زجر كشيدن درس بگيریم و براي پيشگيري یا كاهش این رنج گام برداریم 

 باید به حرف چه كسي گوش كنيم؛ صنعت گوشت و یا محققان مستقل؟

 حق با كيست؟

 «كند یك افسانه است.اینكه گوشت به بروز سرطان كمك مي» 

 [50]اتحادیه ملي گاوداران   -

ترین ميزان مصرف گوشت باید صفر آلهاي ارائه شده درباره گوشت و سرطان را بررسي كنيد، ایدهاگر شما داده» 

 «باشد.

هزار پرستار آمریكایي كه  88دكتر والتر ویلت، رئيس واحد تغذیه مدرسه سالمت عمومي هاروارد و مدیر تحقيق  -

 [51] ارتباط ميان رژیم غذایي و سرطان روده را تحليل كردند.

 

 سرطان روده
خورید تاثير زیادي بر سالمت روده روده بزرگ در نيمه پایين دستگاه گوارش واقع است. واضح است غذایي كه شما مي

 شاید سرطان روده بيشترین ارتباط را با رژیم غذایي داشته باشد. ها،شما دارد. از ميان تمام سرطان

 دانيمآنچه كه می

  :هزار نفر 55تلفات ساالنه ناشي از سرطان روده در آمریكا 

 خورند در مقایسه با زناني كه كمتر از یك احتمال ابتال به سرطان روده در زناني كه هر روز گوشت قرمز مي

 [52]درصد بيشتر     250ورند: خبار در ماه گوشت قرمز مي

                                                 
76 yams 



 

جان رابینز  –انقالب غذایی   - 54                        

 خورند در مقایسه با كساني احتمال ابتال به سرطان روده در افرادي كه گوشت ماكيان را یك بار در هفته مي

 [53]درصد بيشتر.    55خورند: كه اصال نمي

  خورند در مقایسه با افرادي بار در هفته مي 4احتمال ابتال به سرطان روده در افرادي كه گوشت ماكيان را

 [55]برابر بيشتر    300تا  200خورند: كه اصال نمي

   خورند در مياحتمال ابتال به سرطان روده در افرادي كه حداقل دو بار در هفته  لوبيا، نخود و یا عدس

 [56]درصد كمتر    50خورند: مقایسه با افردي كه اصال نمي

  :درصد كمتر  75تاثير رژیم غذایي مملو از ویتامين بي و اسيد فوليك بر احتمال ابتال به سرطان روده 

 دار با رنگ سبز تيره، لوبيا و نخودمنابع اصلي اسيد فوليك: سبزیجات برگ 

------------------------ 

  :نسبت نرخ ابتال به سرطان روده در سفيدپوستان آفریقاي جنوبي در مقایسه با سياهپوستان آفریقاي جنوبي

 [57] 1به  17

  علت این تفاوت فاحش به نقل از مجله گوارش آمریكا: سياهپوستان آفریقاي جنوبي به دليل مصرف نكردن

روده  سرطانچربي و پروتئين حيواني و تفاوتي كه این عامل در تخمير باكتریایي ایجاد مي كند در برابر 

 [58]تقریبا مصون هستند.

 [59]درصد. 2شود: ي دارند خوردن گوشت كمتر موجب كاهش ابتال به سرطان روده ميهایي كه آگاهآمریكایي 

 شنويمآنچه كه می

رو بشوند. آنها با پشيماني و افسوس درباره ها روبهخوشبختانه، در صنعت گوشت هستند افرادي كه حاضرند با واقعيت

پذیرند. پيتر آر چيكي، استاد علوم حيواني كنند اما این واقعيت را ميمي ارتباط ميان مصرف گوشت و سرطان صحبت

 نویسد: مي« موضوعات معاصر در دامپروري»در دانشگاه ایالتي اورگن و نویسنده كتاب 

نرخ سرطان روده در كشورهاي مختلف وابستگي شدیدي به مصراف سرانه گوشت قرمز، چربي حيواني و مصرف » 

ترین دانشمندان علوم حيواني و یا طرفداران گوشت باید  از كثرت شواهد و مستنداتي كه متعصبفيبر دارد. حتي 

 [60]«   كند، نگران شوند.ارتباط ميان مصرف گوشت و سرطان روده را تایيد مي

و من و  بقيه مردم این كشور هر شود چون شما اما صداي افرادي مانند چيكي به ندرت توسط مردم آمریكا شنيده مي

ت و هاي تلویزیوني، مجالشویم. آنها از طریق بيلبوردها، آگهيروز با نقطه نظرات صنایع گوشت و لبنيات بمباران مي

ها و رپرتاژآگهي هاي  آنان است. آنها به هزاران «خبر»هاي ما مملو از كنند. صفحات روزنامهها با ما صحبت ميروزنامه

 كنند. خود براي زنجير كردن ما به محصوالتشان استفاده مي لف از پول و ترفندهاي روابط عموميشيوه مخت

ود اند دوباره روي پاي خالبته باید به آنها تبریك گفت. برخي مواقع، حقيقت، آنها را زمين زده است اما همواره توانسته

 ایشان رخ نداده است. بایستند و به فعاليت ادامه بدهند گویي كه اساسا اتفاقي بر

 حق با كيست؟

 «ارتباط ميان سرطان و خوردن گوشت بزرگنمایي شده. تاثير ژنتيك بيشتر از تغذیه است.» 

 [61]راهنماي گوشتخواران به گوشت مدرن  -

ها به تغذیه و درصد سرطان 80تا  70هاي موروثي است در حالي كه ها به دليل ژندرصد تمام سرطان 10تا  5» 

 «سایر عوامل رفتاري بستگي دارد.

 [62]دكتر كارن امونز، انستيتو سرطان دانا فاربر، بوستون.   -

------------------------- 

اید در ماال باگر  این تئوري را بپذیریم كه رژیم غذایي كم چرب باعث پيشگيري از سرطان خواهد شد، گوشت احت» 

 «رژیم غذایي ما گنجانده شود چون گوشت مدرن، چربي و كالري كمتري دارد.
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 [63]اتحادیه ملي گاوداران.   -

هاي این قرن، تمام بالهاي طبيعي و تمام تلفات سوانح رانندگي، صنعت در مقایسه با تعداد قربانيان همه جنگ»

 «گوشت اصيل، غذاي مردم اصيل است»هاي بيشتري  بوده است. اگر شما معتقدید كه گوشت عامل مرگ انسان

 «پس بهتر است كه در كنار یك بيمارستان اصيل و خوب زندگي كنيد.

 دكتر نيل برنارد، رئيس كيمته پزشكان براي داروهاي مسئول-

 

 دوست من، مايک
ي هاهنگامي كه متوجه شدم یكي از دوستانم مبتال به سرطان روده شده، تعهدم به قضاوت نكردن در مورد انتخاب

غذایي مردم مورد آزمون قرار گرفت. البته روابط من و مایك هيچگاه بدون مشكل نبود و صادقانه بگویم كه او اعصابم 

دانست كه من گياهخوار هستم و درباره رفتيم با آنكه مين ميكرد. هنگامي كه با هم براي غذا خوردن بيرورا خرد مي

خورم یا استيك. او همچنين همواره حين كرد كه همبرگر ميام، اما باز هم از من سئوال مياین موضوع كتاب نوشته

كرد كرد. او همچنين تظاهر مياش تعریف مي كرد و حتي به من تعارف ميصرف غذا از لذیذ بودن گوشت یا بستني

 كند. كه براي سالمتي من، دلسوزي مي

زد و پس از خط پایان مدعي داد بلكه در دو استقامت او از من جلو ميالبته این اتفاقات تنها در رستوران رخ نمي

شد به دليل اینكه براي صبحانه گوشت خوك خورده است توانسته مرا شكست بدهد. این در حالي بود كه حتي مي

گفت كه گوشت خوك ه آن روز، برشتوك هم مصرف كرده بود براي اینكه حرص مرا را در بياورد مياگر براي صبحان

 خورده است.

گفتم كه دفعه بعد، برنده خواهم شد. اما دادم كه او حال مرا بگيرد. من فقط لبخند مي زدم و ميالبته من اجازه نمي

بود و استعداد ذاتي در زمينه دویدن داشت. اما من، بگذارید من هرگز برنده نشدم. او در دبيرستان قهرمان دو صحرایي 

 كردم.بگویم، فقط سخت تالش مي

داد، نسبت به سالمت خود با این حال براي او نگران بودم. با توجه به اینكه وي كارهاي فيزیكي را راحت انجام مي

مان اندكي چاق شد و اشتياق خود براي دویدن داد. او با گذر زتوجه بود. او به جز دویدن، ورزش دیگري انجام نميكم

را از دست داد و در نهایت دویدن را به كل رها كرد. من به او گفتم كه كامال مشخص است از ترس باختن به من، 

 توانم تو را شكست بدهم.دویدن را رها كرده است. اما پاسخ او هم رندانه بود: حتي اگر من با یك پا هم بدوم باز هم مي

« تمرین عدم خشونت و تمرین زندگي مهربانانه در كنار همه موجودات»، یعني 77ار من با او در مورد آهيمسایكب

خواهيم آهيمسا را براي خودم اجرا كنم. براي اینكه در حق خودم خيلي خوبه من مي»صحبت كردم. او در پاسخ گفت: 

خواهي به من ابي محروم نخواهم كرد. ميخشونت نكنم خودم را از خوردن یك برش كلفت از گوشت گوساله كب

 «بپيوندي؟

خواستم جدایي خواستم چيز بيشتري بگویم. حوصله بحث با او را نداشتم. نمينمي«. نه ممنون» من پاسخ دادم:

 بيشتري ایجاد كنم چون او به اندازه كافي، خودش این فاصله و جدایي را ایجاد كرده بود.

» او به ساالد من اشاره كرد و گفت:« فراموش نكن كه گياهان هم روح و جان دارند. مشكلي نيست اما» او جواب داد:

 «رساني.تو داري این كاهوهاي نگون بخت را به قتل مي

تم افرادي من به او گف« خواهم تو را مریض ببينم.نمي» اش هستم:در یك مناسبت دیگر به او گفتم كه نگراني سالمتي

 اند.هاي سخت مثل سرطان مبتال شدهد اغلب به بيماريخوردنكه مانند او غذا مي

                                                 
77 ahimsa 
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كردند الغر شاید، اما من به فروشگاه غذاي سالم رفتم و دیدم همه افرادي كه از آنجا خرید مي» او در پاسخ گفت:

 «مردني و بيمار بودند. اگر قرار باشد كه اتفاقي بيفتد، حتما خواهد افتاد.

ار او از ك»رزش كردن را به كل تعطيل كرد، همسر او، كارول بسيار نگران شد: هنگامي كه مایك بيشتر چاق شد و و

كس در مورد احساسات خود صحبت خود رضایت ندارد و بسيار بداخالق شده است. از همه بدتر اینكه او با هيچ

 «كند.كند و همه وقت آزادش را پشت كامپيوترش سپري مينمي

تا اینكه یك روز مایك تماس گرفت و گفت كه نياز به صحبت كردن با من دارد.  دیدیمما همدیگر را كمتر و كمتر مي

هاي قبل، متفاوت بود به همين دليل من جواب خواستم كه پاسخ منفي بدهم اما صدایش نسبت به دفعهمن ابتدا مي

 مثبت دادم و گفتم كه نزد او خواهم رفت. 

بود. مایك نزد پزشك رفته بود و پزشك تشخيص داده بود كه  هنگامي كه رسيدم، فضاي خانه آنها سنگين و تاریك

شود یعني بيشتر ناميد مي 78«داكس دي»او مبتال به یك نوع بسيار خطرناك از سرطان روده است. این نوع سرطان 

ند ماننقاط بدن را در بر گرفته است. این نوع سرطان، وحشتناك است چون تنها پنج درصد مبتالیان پنج سال زنده مي

هاي سرطاني شده جراحي و از بدن خارج شود شاید احتمال زنده ماندن و در بهترین شرایط اگر كبد كه آلوده به سلول

 درصد افزایش یابد. 20بيمار تا پنج سال، 

هاي آنها گوش كردم و قلبم شكست. من فكر مي كردم كه: واي مایك، واي آنها بسيار ترسيده بودند. من به حرف

كردم و در ظاهر تالش ها را درذهنم مرور ميگوش نكردي؟ مگر من بهت نگفته بودم؟ البته این حرفمایك، چرا 

كردم كه شنونده و حامي خوبي باشم در حالي كه درونم، عصباني بودم. من از مایك دلخور و عصباني بودم كه چرا مي

ن اتفاقي بيفتند و از خودم عصباني بودم كه بهتر از خودش مراقبت نكرده؛ از خدا عصباني بودم كه اجازه داده چني

 نتوانستم از این سرطان پيشگيري كنم.

 هاي درمان وهاي آنها گوش دادم و چند سئوال پرسيدم. آنها در مورد گزینهتوانستم با دقت به حرفتا آنجایي كه مي

ر مورد تغذیه صحبت كردند. حتي یك كلمه هم دهمچنين فشارهاي اقتصادي كه متحمل شده بودند صحبت مي

بار به من گوشت تعارف نكرد.  نكردند. من شام آنجا ماندم. مایك یك تكه قطور گوشت گوساله خورد. حداقل این

كردم كه به من گوشت تعارف كند. نه اینكه دلم گوشت بخواهد راستش را بخواهيد آن شب براي نخستين بار آرزو مي

كرد. با اینكه اعصابم را خرد مي كرد اما ما دوست، ي باشد كه مرا اذیت ميخواستم مایك، همان احمق هميشگبلكه مي

 رفيق و همدم همدیگر بودیم. واي مایك بيچاره.

 خواستم با اینكه او یك احمق  بود.توانستم با واقعيت كنار بيایم. من مایك سابق را ميكشيدم و نميمن عذاب مي

درماني قرار گرفت. او روزهاي سختي را پشت سر سپس شيميدر چند هفته بعد، مایك تحت عمل جراحي و 

هاي دیگر داشت اما او و كارول براي تغيير شرایط درد شكم، اسهال و بسياري از مصيبت گذاشت. او حالت تهوع،مي

حبت ص هاي درمان حتي خواهند در مورد سایر گزینهبه داروها اميد بسته بودند. آنها به روشني گفته  بودند كه نمي

 كنند. 

ردم كرد من تالش كقضاوت نكردن براي من در آن شرایط دشوار بود. هنگامي كه مایك از ناتواني و نا اميدي گالیه مي

چرا قبال به فكر » كردم:كه او را درك كنم و به او كمك كنم كه انتخاب هوشمندانه انجام بدهد اما در درونم فكر مي

او گفت كه باالخره به این نتيجه « ن شيوه غذا خوردن آیا غير از این انتظار داشتي؟چنين روزي نيافتاده بودي؟ از ای

 رفت. رسيده كه رژیم غذایي خود را تصحيح كند اما ما متقاعد نشده بودم. او هنوز هم به مك دونالد و برگر كينگ مي

ام. من ه هنوز هم فراموشش نكردهآخرین روزهاي مایك نه شاد بود و نه آسان اما در همان روزها اتفاقي افتاد ك

 خواهم موضوع را چندان بزرگ كنم اما برایم بسيار مهم است.نمي

                                                 
78 Duke's D 
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هایي كه مایك را دیدم او به من گفت : متشكرم كه مرا وادار به گياهخوار شدن نكردي. من از یكي از آخرین دفعه

 «سبزیجات متنفرم. همين.

دادم. كنم كه باید بيشتر تو را تحت فشار قرار مين احساس ميتو ميتوني اینو بگي اما  مایك، راستش م» -

 «شد.كردم به نفع ات ميشاید اگر این كار را مي

 نه. -

 «كردي، مغز فندقي.خيلي بيشتر از آنكه فكرش را مي» -

 كردم.تر گریه ميآورم. من با شدت هر چه تماممن بقيه مكالمه را به یاد نمي -
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 ۴فصل 

 

 چرخ و فلک بزرگ رژیم غذایی آمریکایی
 

نگذشته بود كه از یك برنامه رادیویي با من تماس  رژیم غذایي براي آمریكاي جدیدمدت زیادي  از انتشار كتاب 

كند و تمایل دارد كه كار مي« خارج از لس آنجلس»به نام  79گرفتند. تماس گيرنده گفت كه براي برنامه تام ليكيس

آنجلس برم. هواي آنجا بد خواستم كه به لسمن به عنوان مهمان در برنامه حاضر شوم. پيشنهاد خوبي بود اما من نمي

 است، ترافيكش غير قابل تحمل است و شهر، با تظاهر و زرق و برق احاطه شده است. 

ر كشور هاي رادیویي دصحبت كردن پيدا كنم او به من گفت كه تام، بيشترین مخاطب برنامهقبل از اینكه من فرصت 

و انگيزي. شهري مملآنجلس را داشتم. چه شهر شگفترا دارد. ناگهان من به یاد آوردم كه مدتها بود قصد رفتن به لس

دانند كه چگونه از زندگي يرند و ميگالعاده هستند چون هيچ چيز را جدي نمياز تحرك و زندگي. مردم آنجا، فوق

 لذت ببرند.

ما قرار گذاشتيم. به من گفتند كه تام از من خواسته كه زودتر به استودیو بروم چون قبل از اینكه برنامه روي آنتن 

كس نيفتاده و هر برود قصد دارد با من خصوصي صحبت كند. همچنين گفته شد كه این اتفاق قبال براي هيچ

 د. كندر این كشور آرزو دارد كه در این برنامه حضور یابد اما تام به ندرت مهمان به برنامه خود دعوت مي اينویسنده

دانستم كه تام ليكيس نه تنها پرطرفدارترین مجري در كشور بلكه من هرگز نام آن برنامه را نشنيده بودم. من نمي

كبار شود. یك و در برخي مواقع هم بسيار نفرت انگيز ميترین مجري است. او برخي مواقع بسيار زن ستيز، رجنجالي

 یك كه اظهار نظر خواننده معروف، كت استيونس به مذاق وي خوش نيامد، یك كپه از آثار استيونس تهيه كرد،

 تراكتور اجاره كرد و در برنامه زنده، آثار استيونس را زیر تراكتور له كرد. 

اشت. در واقع با احترام با من برخورد كرد. برخورد او به قدري احترام آميز بود كه البته او برخورد خيلي خوبي با من د

همكارانش شوكه شده و به ما خيره شده بودند. آنها به من گفتند كه هرگز ندیده بودند كه او به كسي چنين رفتاري 

 داشته باشد. 

و كيسي كتاب مرا به او توصيه كرده بود كه مجري مشهور رادیویي مالقات كرده بود  80ظاهراً تام با  كيسي قاسم

بخواند و حتي یك نسخه از آن را به تام داده بود. همين اقدام قاسم، تام را تحت تاثير قرار داده بود. با توجه به برد 

 مخواست كه كتاب و یا آثارش را تبليغ كند اما قاسرسيد از وي مياي وسيع  برنامه تام، هر كسي كه به او ميرسانه

اي از تام نداشت و به جاي آثار خودش كتاب من را به او معرفي كرده بود. و تام این را براي منفعت خود خواسته

 پسندیده بود.

تام در برنامه اش به من و مخاطبان برنامه اش گفت كه قبل از خواندن كتاب رژیم غذایي براي آمریكاي جدید،  او 

گرمي بخورد. اما پس از خواندن كتاب تصميم گرفته كه از این پس  700ستيك هيچ ابایي نداشت كه  براي ناهار یك ا

دیگر غذایي را كه از یك موجود داراي صورت، تهيه شده باشد را نخورد. به همين سادگي. او به مخاطبانش گفت كه 

 كرده است. كيلو وزن كم 32 هاي آن،در پي اتخاذ این تصميم و در نتيجه خواندن كتاب من و عمل به توصيه

چند روز پس از آن  برنامه، من بيش از هزار نامه از مردمي دریافت كردم  كه خواستار كتاب من و كاهش وزن بودند . 

اند اضافه وزن آنها پس از ام كه گفتههزار نامه از مردمي دریافت كرده 10در مجموع از آن زمان تا كنون بيش از 

                                                 
79 Tom Leykis 

80 Casey Kasem 
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اي جالب كي از بستگانم كه دوستدار بازي با اعداد است به من گفت كه به نتيجهخواندن كتاب من، از بين رفته است. ی

دست یافته است. او گفت كه من مسئول از بين ر فتن چند هزار تن چربي زائد از بدن خوانندگان هستم چرا كه 

 ننوشته اند.  اند اما براي من نامهشك تعداد زیاد دیگري هم هستند كه تجربه مشابه كاهش وزن را داشتهبي

اما حقيقت این است كه هدف اصلي كتاب من ارائه راهكاري براي كاهش وزن نبوده است. هدف آن كتاب، ترویج 

هاي من باعث شد افرادي كه تغذیه سالم، دلسوزانه و آگاهانه بود. اما این موضوع هم حقيقت دارد كه عمل به توصيه

 ها در انتظار كاهش وزن بودند، وزن خود را كم كنند. سال

را براي نخستين كتابم در نظر بگيرد من « نگامي كه ناشر من خواست كه عنوان  رژیم غذایي براي آمریكاي جدیده

را دوست نداشتم. این واژه تصویر، ریاضت، محدودیت و محروميت را جلوي چشمم « رژیم»مخالفت كردم چون واژه 

ش بسيار شده است. واژه رژیم مرا به یاد صنعت آورد و سپس بازگشت تمام كيلوهایي كه براي سوزاندن آنها تالمي

گذرد كه به كنند اما دیري نميانداخت. در این صنعت، مردم وزن كم ميميليارد دالري كاهش وزن آمریكا مي 30

 گردند. وزن سابق باز مي

رحم به ویژه زنان بي تواند نسبت به مردم وجامعه ما مي كند كه تا چه اندازههمچنين واژه رژیم به من یادآوري مي

 هاي فرهنگ غالب نيست. آلباشد؛ زناني كه بدنشان متناسب با ایده

ها، ما زیر رگبار این  پيام هستيم كه یك زن براي اینكه جذاب و ها، مجالت و انواع آگهيفيلم در تلویزیون،

خودشان است. اگر شما قصد ایجاد تصور داشتني باشد باید الغر باشد. این راه خوبي براي ناراضي كردن زنان از دوست

توانيد پيدا كنيد؟ چند مي 81واچمنفي از بدن و اختالالت تغذیه دارید، آیا راهي بهتر از ساخت سریال هایي مثل ِبي

توانند خودشان را با این استاندارد فرهنگي زیبایي مقایسه كنند و احساس خوبي نسبت به درصد زنان و دختران مي

هاي ما باعث شده اند تا رسد كه رسانهود پيدا كنند؟ چند نفر از آنها تا این حد الغر هستند؟ به نظر ميخود و بدن خ

 پوشند. ترین چيز در زندگي، اندازه مایویي است كه ميبسياري از زنان و دختران احساس كنند كه مهم

 اي ناشر اهميتي نداشت چون ناشران عنوانيبه همين دليل من نسبت به كلمه رژیم، نفرت داشتم. البته این موضوع بر

هاي رژیم، فروش خوبي دارند. آنها عنوان كتاب كنند كه فروش داشته باشد. و آنها به من گفتند كه كتابرا انتخاب مي

 بود. رژیم غذایي براي آمریكاي جدید را انتخاب كردند و انتخاب آنها:

ميليون بار مجبور  17بدیل شدم. من مطمئن هستم كه كمتر از اینگونه بود كه من به نویسنده یك كتاب رژیمي ت

خواستند تا در مورد شدم پاسخ خبرنگاراني را بدهم كه بدون اینكه از محتواي كتاب اطالع داشته باشند از من مي

 معني برنامه رژیم كاهش وزن ميهن پرستانه خودم توضيح بدهم.

چنداني به  دهم. من عالقهوري براي كاهش وزن را آموزش نمياما در حقيقت من یك برنامه گام به گام و دست

تان و همچنين غذا هاي وسواس گونه براي كاهش وزن ندارم. پيشنهاد من ایجاد یك رابطه سالم كامل با بدنتالش

 یابد. است، در این صورت وزن به صورت طبيعي، كاهش مي

ست. اجازه بدهيد براي یك لحظه، موضوع ظاهر را كنار بگذاریم. اهميت كنترل وزن  تنها به خاطر داشتن ظاهر بهتر ني

هایي كه هر سال به دليل دالیل متعددي وجود دارد كه براي سالمت بدن، نباید اضافه وزن داشت. تعداد آمریكایي

اما شود. شوند، به تعداد مرگ و ميرهاي زودرس ناشي از سيگار كشيدن نزدیك ميوزن دچار مرگ زودرس مياضافه

وزن در حال افزایش هاي دود شده در آمریكا در حال كاهش است در حاليكه اضافهیك تفاوت وجود دارد؛ سرانه سيگار

 وزن از تعداد تلفات ناشي از سيگار پيشي خواهد گرفت.  است. با گذر زمان قطعا تلفات ناشي از اضافه

  

                                                 
12 BayWatch: س آنجلس. مسیالی درباره زنانی  نجات غریق با اندام باربی مانند  در لسر 
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 دانيمآنچه كه می

 هزار نفر 280روند: وزن از بين ميهاي مرتبط با اضافههایي كه ساالنه بر اثر بيماريآمریكایي 

  :[3]برابر  3تا  2افزایش احتمال ابتال به بيماري قلبي در افراد چاق 

  :[4]برابر   4تا  2افزایش احتمال ابتال به سنگ كيسه صفرا در افراد چاق 

  :[5]برابر   4تا  3افزایش احتمال ابتال به سرطان روده در افراد چاق 

  :[6]برابر بيشتر   40افزایش احتمال ابتال به دیابت در افراد چاق 

------------------------------------------- 

  [7]درصد   18در بين جمعيت  آمریكا: نرخ چاقي 

  :[8]درصد    6نرخ چاقي در ميان گياهخواران 

  :[9]درصد    2نرخ چاقي در ميان وگن ها 

  :[10]  تر.كيلو سبك 10تا  5متوسط وزن وگن هاي بزرگسال در مقایسه با غير گياهخواران بزرگ سال 

 [11]درصد    25هاي آمریكایي كه یا چاق هستند یا اضافه وزن دارند: بچه 

 [12]درصد    8هاي گياهخوار آمریكایي كه یا چاق هستند یا اضافه وزن دارند: بچه 

 [13] كنند: یك درصد  هاي آمریكایي كه به اندازه توصيه شده كافي ميوه، سبزي و غالت مصرف ميبچه 

 [14]درصد. 50كنند: هاي وگن آمریكایي كه به اندازه كافي ميوه، سبزي و غالت توصيه شده را مصرف ميبچه 

-------------------------------------------- 

 [15]  گرم 6بندي عرضه شده در رستوران: چربي موجود در كره بسته 

  :[16]گرم.    40چرب موجود در همبرگر بزرگ برگركينگ 

  :[17] گرم. 67چربي موجود در همبرگر دوطبقه برگركينگ با پنير 

 هاي مواد غذایي هاي آمریكا و همچنين فروشگاهچربي موجود در همبرگر سبزیجات متوسط كه در فروشگاه

 [18]گرم.   3شود: طبيعي فروخته مي

كردم، مطرح شد. بحث الغر بودن گياهخواران، هنگامي كه اخيرا با یك جراح معروف ليپوساكشن صحبت مي

اكنون پرطرفدارترین عمل جراحي زیبایي در ليپوساكشن یك نوع جراحي براي خارج كردن چربي از بدن است كه هم

 [19]شود.  در این كشور انجام مي جراحي ليپوساكشن 1000آید. در واقع روزانه بيش از آمریكا به شمار مي

كنم من هر روز جراحي ليپوساكشن مي» دكتر اسكات جونز كه سالهاست متخصص این نوع جراحي است به من گفت:

این كنم اما هرگز شان صحبت ميدهم. من با بيماران خود همواره در مورد تغذیهو این كار را سالهاست كه انجام مي

 «ام.عمل جراحي را روي یك بيمار گياهخوار انجام نداده

 های كاهش وزنبرنامه
ها در رژیم كاهش وزن هستند و با پشتكار قصد دارند كه براي الغر شدن، آنچه در هر روز، تعداد كثيري از آمریكایي

كرده تا به صورت آگاهانه و مهربانانه اي كه به افراد زیادي كمك نویسنده 82خورند، كنترل كنند. جنين روثرا كه مي

 دهد:به كاهش وزن بپردازد، در مورد تجربيات خود توضيح مي

خواندم، رژیمي را كه یكي از دوستانم توصيه كرده بود پيش گرفتم. این رژیم شامل: هنگامي كه در كالج درس مي»

 رسيد اما به نظرمبراي كاهش وزن به نظر ميمرغ سوخاري براي صبحانه، ناهار و شام بود و دیگر هيچ. شيوه عجيبي 

شود.  بر اساس این منجر به كاهش وزن مي« تك غذایي»منطقي و خوشمزه بود چون قبال شنيده بودم كه رژیم 

كرده و چه موز، زميني سرخخواهد باشد؛ چه بستني، چه كيك، چه سيبفرضيه، مصرف تنها یك نوع غذا، هر چه مي

                                                 
82 Geneen Roth 
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شود. لي، دوست پسر من، كه چندان چاق نبود به دليل عالقه زیادي كه به من داشت ا ميمنجر به كاهش وزن شم

ها، مرغ سوخاري عرضه مي كند. یافتن رستوراني كه تصميم گرفت كه به من كند تا رستوراني پيدا كنم  كه صبح

ین رژیم غذایي سپري شد، من تر بود. هنگامي كه پنج روز از افروخت البته آسانبراي ناهار و شام مرغ سوخاري مي

داد. در همين زمان بود كه دوستي كه این كيلو اضافه وزن پيدا كردم و با دیدن مرغ، حالت تهوع به من دست مي 1.5

رژیم غذایي را به من پيشنهاد كرده بود با خبر بدي نزدم آمد و گفت كه اشتباه متوجه این رژیم شده بود. در واقع در 

خواهم. اميدوارم كه این ي كه خوردن آن ممنوع بود، مرغ سوخاري بود. او گفت: خيلي معذرت مياین رژیم تنها چيز

 «رژیم به مشكالت تو اضافه نكرده باشد.

هاي من مملو از گيرند. كارگاهاند با من تماس ميرو بودهزن كه با داستاني مشابه مواجه روبه 20تا  10هر هفته بين »

اند اما هنوز هم احساس نارضایتي از اندام خود مختلفي را براي كاهش وزن آزمایش كرده هايافرادي است كه رژیم

دانند صرفنظر از اینكه وزنشان چقدر است. همه آنها دارند. غذا، محور زندگي آنها است. همه ي  آنها خود را چاق مي

 [20]«  آید. البته آنها غير عادي نيستند.از هيكل خود، بدشان مي

هستند.  83افرادي كه احساس خوبي در مورد هيكل خود ندارند، طعمه آساني براي شارالتان هاي رژیم غذایي مد روز

اند كه ميليونها نسخه فروش داشته است هایي نوشتهاند، كتابمتاسفانه بسياري از افرادي كه تخصص الزم نداشته

 اساس علمي داشته باشد. هاي آنها پایه و بدون اینكه نوشته

 كنند. بحث من با مردمي نيستهاي غذایي به اميد الغر شدن پيروي مينقد من در مورد كساني نيست كه از این رژیم

تر به نظر برسند.  با مردمي هم كه براي احساس بهتر و یا هاي غذایي، جذابخواهند با پيروري از این رژیمكه مي

كنند بحثي ندارم. در واقع من براي افرادي كه شجاعت كافي دارند تا سبك هاي پيروري ميسالمت بيشتر، از این رژیم

 هاي جدید را آزمایش كنند و با  تغيير شيوه تغذیه خود به واكنش بدنشان پي برند، احترام قائلم.

ت نویسندگان مالقاهاي تغذیه مد روز)كاهش وزن( نيست. من با بسياري از این گالیه من حتي از نویسندگان كتاب

ام و مطمئن هستم، بيشتر آنها واقعا به آنچه كه مي گویند اعتقاد دارند. اما صادق و مخلص بودن آنها به معني كرده

شان نيست. به یاد داشته باشيم  صدماتي كه افراد مخلص اما متعصب در طول تاریخ هاي پيشنهاديمعتبر بودن رژیم

 وده است.وارد كردند، بسيار قابل توجه ب

ها به آنها اعتقاد دارند و در واقع هيچ پایه و اي است كه تنها طراحان این رژیمهاي غذایياختالف نظر من با رژیم

اي است كه فواید كوتاه مدت دارند اما تبعات دراز هاي غذایياساس علمي براي آنها وجود ندارد. مشكل من با رژیم

د دهنهاي بزرگي ميهاي مد روزي مشكل دارم كه وعدهطرناك است. من با رژیممدت آنها براي سالمتي انسان بسيار خ

 هاي بزرگي به مردم مي زنند.اما در نهایت آسيب

دهند. آنها این واقعيت را نادیده مي را مي« آب شدن چربي فقط در دو هفته»و یا « اثر فوري»هاي مد روز وعده رژیم

هاي مدت و تدریجي رژیم غذایي و سبك زندگي است. این رژیمگيرند كه سالمت پایدار، نتيجه اصالح متعادل، طوالني

 شوند. ت بردن از یك تغذیه واقعا سالم ميزودگذر باعث انحراف  مردم از انضباط غذایي و لذ

ظهور و افول هاي غذایي پرچرب، پر پروتئين و كم كربوهيدرات در چند دهه اخير، در صحنه آمریكا، بسياري از رژیم

  جملهاند. از اند اما اغلب آنها در دراز مدت، سالمت مردم را به خطر انداختهاند. برخي از آنها بسيار پرطرفدار بودهكرده

» ،«راترژیم معتادان كربوهيد»، «پودر پروتئين»، «رژیم بورلي هيلز»، «اي جدید دكتر اتكينزانقالب تغذیه»ها این رژیم

 بوده اند.« رژیم كاهش سریع وزن»و « تكامل رژیمي چارلز هانت»، «رژیم اسكارس دیل

ها، مشود كه پایه و اساس این رژیاز آنها اشاره نميها چند نقطه اشتراك با یكدیگر دارند. در تبليغات هيچ یك این رژیم

ها، مصرف روزانه مقدار معيني مصرف كالري اندك است. در واقع آنها، رژیم هاي كم كالري هستند. تمام این رژیم

 كنند كه این ميزان كالري بسيار كمتر از متوسط كالري مورد نياز انسان در طول یك روز است. كالري را تجویز مي
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ها از كنند. بيشتر این رژیمها در كوتاه مدت موثر باشند اما سالمت دراز مدت را تضمين نميدر نتيجه شاید این رژیم

ها، مواد معدني و فتوكميكال هاي محافظت ها، و همچنين ویتاميننظر مواد مغذي اصلي مانند فيبر و كربوهيدارت

ه دهند. هنگامي كدن را روي االكلنگ رژیم غذایي كم كالري قرار ميها بكننده فقير هستند. عالوه بر این، این رژیم

 شود كه در آنكند. اما عالوه بر آن بدن وارد حالت حفظ بقا ميكالُري كمي به بدن كاهش برسد، وزن كاهش پيدا مي

ادي دن به روال عشود تا كالري كمتري بسوزاند. بنابراین هنگامي كه مصرف كالري به بتر ميبدن آرام سوخت و ساز

 شود. گردد، آنگاه افزایش وزن، تقریبا اجتناب ناپذیر ميخود بازمي

هاي غذایي پرچرب، پر پروتئين و كم كربوهيدارت هستند، از جمله:  سازمان شماري مخالف مصرف رژیمهاي بيسازمان

 دفتر رئيس بخش پزشكي ارتش و كا،بهداشت جهاني، اتحادیه قلب آمریكا، جامعه سرطان آمریكا، اتحادیه دیابت آمری

 انستيتو تحقيقات سرطان آمریكا. 

هاي هاي قلبي، بيماريها باعث افزایش ابتال به یبوست، مشكالت گوارشي، بيماريبا توجه به اینكه این نوع رژیم

 [21]ده است.  خوان« كابوس»ها را  اتحادیه تغذیه آمریكا آن شوند،ها ميكليوي، پوكي استخوان و برخي سرطان

 آيا رژيم دكتر اتكينز مفيد است يا كربوهيدرات هراسی است؟
برنامه كاهش وزن اعجاب » شود كه با ایندكتر اتكينز، به ما گفته مي  84«انقالب رژیم غذایي نوین»روي جلد كتاب 

 اي غني،خوردن غذاه»ت ببرید. به ما گفته شده كه لذ« چيزبرگر هنگامي كه گرسنه هستيد»توانيد از شما مي« انگيز

خواهيد گرفت. « 14نتایج اعجاب آور ظرف »باشد. به ما وعده داده شده كه « تواند راهكار شما به سوي كاهش وزنمي

 [22]ميليون نسخه از كتاب اتكينز فروخته شده است.  6و به ما گفته شده كه 

دهند كه هر چه دوست داشته باشيد كالسيك از یك كالهبرداري رژیم مد روز است. آنها به مردم قول مياین نشانه 

ه شود كشود كه این یك انقالب اعجاب انگيز است. به مخاطب قول داده ميتوانيد بخورید. به مخاطب گفته ميمي

را  شود كه دیگرانهمچنين از فرد خواسته مينتایج این رژیم غذایي، آني است و نيازي به تالش كردن در آن نيست. 

 تواند در برابر این همه جنجال مقاومت كند؟هم به پيروري از این رژیم ترغيب كنند. چه كسي مي

 اما اي كاش واقعيت داشت.

 85محدود كردن كالري و رفتن به وضع كتوزشود، در واقع مكانيسم اصلي رژیم اتكينز كه منجر به كاهش وزن مي

آید، مانند اتفاقي كه در دیابت و شود كه عدام تعادلي در سوخت و ساز چربي بوجود ميكتوز زماني نمایان مي است.

سوزاند. نویسندگان این نوع بدن انسان به جاي سوزاندن چربي، عضله مي دهند. در كتوز،یا هنگام گرسنگي رخ مي

 ند.از كتوز براي كاهش وزن هست« بهره برداري»ها حامي رژیم

ز از آن اي است كه در مركز اتكينكتوز نشانه» گوید:دكتر اتكينز كل برنامه خود را بر پایه كتوز بنا كرده است. او مي

 فلسفه شود... رژیم غذایي اتكينز یكبراي تشخيص اینكه آیا یك شخص پایبند به رژیم غذایي است یا خير استفاده مي

 [23]«   ترین نكته این است كه شما در وضع كتوز باشيد.مهم اي براي تمام طول زندگي است...تغذیه

كمبود آب بدن، سردرد،  گوید كه تبعات درازمدت كتوز، شامل تحليل رفتن عضالت، حالت تهوع،با این حال او نمي

او همچنين   [24]هاي قلبي است.  خارش، بوي بد دهان، سرگيجه، مشكالت كليوي و افزایش احتمال ابتال به بيماري

د كه گویمدت در هنگام بارداري، مرگ یا اختالالت جنين است. او همچنين نميز طوالنيكند كه نتيجه كتواشاره نمي

 نتيجه كتوز طوالني مدت در بيماران دیابتي، مرگ است.  

هنگامي كه موسسه معتبر انستيتو تحقيقات سرطان آمریكا، به ارزیابي رژیم غذایي اتكينز پرداخت، با كلمات بازي 

تواند منجر به نوسان سریع وزن شود كه روي قلب تاثير منفي خواهد داشت. رژیم اتكينز مي »نكرد. این موسسه نوشت:

دهد احتماال باعث افزایش ابتال به بيماري قلبي عالوه بر این، شكسته شدن اسيدهاي چربي كه در وضع كتوز رخ مي
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 شود.  این ادعاي گمراه كننده،رطان ميخواهد شد. یكي از اعتقادات پایه رژیم اتكينز این است كه شكر باعث ایجاد س

اي براي ایجاد هراس است تا اینكه مردم تنها به سوي غذاهایي كه در برنامه اتكينز توصيه شده است حركت صرفا شيوه

رل هاي اوليه مدیریت وزن، مانند كنتكنند. در نهایت، هيچ یك از مفاد این برنامه مردم را تشویق به یادگيري استراتژي

هاي الزم براي برخورداري از تغذیه متعادل براي تمام طول زندگي را به كند چه برسد به اینكه مهارتم غذا نميحج

 [25]«  مخاطب خود آموزش بدهد.
 

 دانيمآنچه كه می

رنده هاي  باالبام كربوهيدارتتم هاي پر پروتئين، پر چرب و كم كربوهيدرات ادعا مي كنند:ادینز و سایر حاميان رژیم

ا شوند به همين دليل نباید آنهزميني باعث افزایش ميزان قند خون و واكنش انسولين ميقند خون مانند نان و سيب

 را مصرف كرد.

 وادها همراه ماین اثر با خوردن آن هاي باالبرنده قند خود اثر منفي داشته باشند،واقعيت علمي: حتي اگر كربوهيدرات

 [26]شود. غذایي كاهش دهند قند خون جبران مي

هاي پرچرب، پر پروتئين و كم كربوهيدرات ادعا مي كنند: افزایش سطح انسولين عامل اتكينز و سایر حاميان رژیم

 بروز فشار خون، بيماري قلبي و هر مشكل سالمتي دیگر انسان  مانند افزایش وزن و چاقي است.

 [27]شود نه برعكس.واقعيت علمي: چاقي باعث افزایش ميزان انسولين مي

هاي پرچرب، پر پروتئين و كم كربوهيدرات مدعي هستند: افرادي كه بدنشان در برابر اتكينز و سایر حاميان رژیم

ها باعث افزایش سطح انسولين مي شود و كربوهيدراتنباید كربوهيدرات بخورند چون مصرف انسولين مقاوم است، 

 افزایش وزن و بيماري قلبي را در بر دارد.

 3واقعيت علمي)منتشر شده در مجله قلب و عروق آمریكا(: افرادي كه بدنشان در برابر انسولين مقاوم بود به مدت 

درصد كاهش یافت. فواید  30انسولين آنها  هفته از رژیم غذایي پر كربوهيدارت استفاده كردند و در كنار ورزش، سطح

درصد كاهش كلسترول و تري گليسيریدها بود كه نشانگر كاهش  20درصد كاهش وزن و  4دیگر پيروي از این رژیم، 

 [28] احتمال ابتال به بيماري قلبي است. 

هبود هاي پر پروتئين باعث بربوهيدرات مدعي هستند: رژیمهاي پرچرب، پر پروتئين و كم كاتكينز و سایر حاميان رژیم

 شوند.هاي زندگي ما ميتمام جنبه

باعث  هاي غذایي پر چربالمللي اختالفات متابوليكي مرتبط با چاقي(: رژیمواقعيت علمي )منتشر شده در ژورنال بين

 [29]شوند.  صدمه به كاركردهاي ذهني مي

 [30]« رژیم من باعث اصالح بسياري از عوامل خطرزاي بيماري قلب خواهد شد.» گوید:كينز ميات

هفته  12اما تحقيقي كه در مجله اتحادیه تغذیه آمریكا منتشر شد عكس این موضوع را كشف كرد. افرادي كه به مدت 

از رژیم اتكينز پيروي كردند با افزایش قابل توجه كلسترول بد)ال دي ال( و كاهش شدید كلسترول خوب)اچ دي ال( 

 [31] دهد. حمالت قلبي را افزایش مي در بدن خود مواجه شدند كه این دو اتفاق، احتمال بروز

كند. در همين مدت حتي م غذایي او از بروز بيماري قلبي جلوگيري ميسال است كه اتكينز مدعي است كه رژی 30

 یك تحقيق هم در حمایت از ادعاي او منتشر نشده است. 

ها، اتكينز حتي یك تحقيق هم در هيچ یك از ژورنال هاي پزشكي منتشر نكرد. البته او در واقع در تمام این سال

درصد از پيروانش  70ایج آن نشان داد كه رژیم اتكينز منجر به یبوست حامي مالي یك تحقيق شد كه از بخت بد او، نت

 [32]درصد از آنها شد.    65و بوي بد دهان 

شوند، پوست گوشت خوك و سوسيس است. دكتر دو ماده غذایي كه معموال در تمام دستورات غذایي اتكينز دیده مي

انشگاه كاليفرنيا در سن فرانسيسكو و موسس و رئيس انستيتو تحقيقات داروهاي دین اورنيش استاد پزشكي در د
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 تواند به قلب مردم كمك كند، وحشتزده شده است.پيشگيري كننده، از اینكه اتكينز مدعي است با این مواد غذایي مي

ردم گفتن این نكته به م» گوید:هاي قلبي را عرضه كرده مياو كه یك برنامه درماني و پيشگيري موفق براي بيماري

ها شود اما یك عمل بسيار غير مسئوالنه كه سوسيس و پوست خوك براي آنها خوب است، شاید منجر به فروش كتاب

 [33]  «است چون افرادي كه از این توصيه پيروي كنند با خطر مواجه خواهند شد.

كند شامل گوشت خوك، استيك، غذاهاي دریایي، ستفاده از آنها تشویق ميغذاهاي دیگري كه اتكينز مردم را به ا

رژیم غذایي اتكينز تأكيد زیادي روي » گوید:هاي مصنوعي هستند.  اتكينز ميخامه و شيرین كننده مرغ، كره،تخم

 ا گوشت خوك و یایك صبحانه معمول در رژیم اتكينز، املت پنير یا بروكلي، ب« مرغ، گوشت، مرغ و ماهي دارد.تخم

 سوسيس است. 

ني هاي اینچنيتغيير بدهند، به رژیمكند،شان را تهدید ميهاي غذایي خود را كه سالمتافرادي كه دوست ندارند عادت

كامال شفاف است. غذاهایي كه ورند. اما واقعيت علمي كه در هزاران مقاله در مجالت پزشكي منتشر شده،آروي مي

 شوند. ناتواني و مرگ ما مياس آن بنا شده غذاهایي هستند كه باعث بروز بيماري، رژیم اتكينز بر اس

كنند البته براي مدت زمان كوتاهي. اما همين وزن كم كردن موقت مردم معموال با پيروي از رژیم اتكينز، وزن كم مي

 و تغذیه باليني مدرسه پزشكيتمام مي شود. دكتر جيمز اندرسون استاد پزشكي  شان دراز مدت به قيمت سالمتي

 دانشگاه كنتاكي، مطالعاتي در مورد رژیم اتكينز انجام داده و  ارزیابي او، روشنگر است:

كنند، حداقل در كوتاه مدت. اما این، واقعا بدترین رژیم غذایي است كه شما مردم تحت این رژیم وزن كم مي» 

 ها تصور كنيد. اگر قصد شما این باشد كه یكقلبي و برخي از سرطانتوانيد براي مقابله با چاقي درازمدت، بيماري مي

ميليون نفر مبتال به  18كنيد. ما رژیم غذایي براي تخریب سالمت خود پيدا كنيد، رژیمي بهتر از اتكينز پيدا نمي

هستند و مصرف ميليون نفر مبتال به فشارخون باال. آنها در معرض مشكالت كليوي  50دیابت در این كشور داریم و 

شود ذرات چربي در خون دهد. رژیم غذایي اتكينز باعث ميها را افزایش ميزیاد پروتئين سرعت پيشرفت بيماري آن

ما ظاهر شود و در نهایت منجر به توليد لخته خون گردد. توليد لخته خون هم مصادف است با حمله یا سكته قلبي. 

اند كه گوشت ساله 50تا  40ها هستند مردان ادي كه عاشق این رژیمما نگران این موضوع هستيم چون بيشتر افر

د رژیمي شوسال با نخستين حمله قلبي خود فاصله داشته باشند. براي آنها از این بدتر نمي 5خورند. شاید آنها تنها مي

ميرند، قبال با این حمله مواجه نشده درصد از مرداني كه به دليل حمله قلبي مي 50طراحي كرد. آیا مي دانستيد كه 

 [34]«  اند؟ آنها هرگز متوجه نخواهند شد كه این رژیم چه بالیي به سر آنها آورده است.

نين را درباره رژیم اتكينز و همچ، پزشكان در انستيتو تحقيقات بَسِت در كوپرزتاون نيویورك، تحقيقي 2000در سال 

مصرف كالري كمتر است.  كاهش وزن منتشر كردند. آنها دریافتند، دليل كاهش وزن مردم با پيروي از رژیم اتكينز،

كنند كه این مقدار مصرف كالري كالري مصرف مي 1500در واقع افراد در مرحله كاهش وزن رژیم اتكينز، در روز تنها 

شود. دكتر برنارد ميلر نویسند ارشد این تحقيق گفت كه بيماران با اجراي برنامه ژیم، كمتر هم ميدر مراحل مقيدتر ر

این كاهش وزن فقط ناشي از موازنه »مدیر انستيتو هم نوشت:  كردند. الن گرین،اتكينز احساس خستگي و تهوع مي

 [35]  «كنيم.كس توصيه نميمنفي كالري است... ما این نوع رژیم غذایي را به هيچ

 هايتوانيد به روششما مي» نظر دین اورنيش در مورد كاهش وزن در رژیم اتكينز نيز به همين اندازه شفاف است:

درماني انجام بدهيد و یا مبتال به سرطان یا ایدز شوید زنند، وزن كم كنيد.  اگر شيميمختلفي كه به سالمت لطمه مي

هاي سرشار از پروتئين حيواني این است كه حتي اگر وزن مشكل رژیمتوانيد وزن كم كنيد... یا اگر الكلي شوید هم مي

 [36]«   گذارید.سالمتي خود را در گرو این فرایند مي كم كنيد،
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سال است كه از رژیم پيشنهادي  36گفت كه  2000یك طنز عجيب در مورد ماجراي اتكينز وجود دارد. اتكينز در سال 

كند.  با این حال دكتر اتكينز خود به حدي اضافه وزن دارد كه حتي از سقف وزن توصيه شده در وي ميخود پير

 [38]   86هاي فدرال نيز فراتر رفته است. راهبرد

 ورود به زون }منطقه{؛ يک بازنگری صادقانه
است كه از رژیم پر پروتئين و تقریبا پرچرب حمایت  88یك اثر پرفروش دیگر از  بري سيرز 87«وارد زون شو»كتاب 

ماید. اما ن البته این رژیم غذایي اصالً به  اندازه رژیم غذایي اتكينز، افراطي نيست و نسبتا  عقالني مي [39]كند. مي

 مانند رژیم اتكينز، به شدت ناقص است.

ریشه در توصيه متخصصان تغذیه براي خوردن چربي كمتر دارد. او  گير شدن چاقي،سيرز مدعي است كه همه

 نویسد:مي

 ها گفته شد كه كمتر چربيپيام دانشمندان عالي مقام، متخصصان تغذیه و دولت، ساده بود. به آمریكایي» 

كه سال است كه این آزمایش را انجام مي دهيم و الزم نيست  15و بيشتر كربوهيدرات بخورند... ما االن 

ا آميز نبوده است... كشور بیك دانشمند موشك ساز باشيد تا متوجه شوید كه نتيجه این آزمایش، موفقيت

 [40]« شوند.تر ميخورند و چاقگير مواجه شده است... مردم، چربي كمتري ميچاقي همه

اي به تر است. بله، چاقي به ميزان قابل توجهي افزایش یافته است. و بله، مقامات تغذیهواقعيت اما یك مقدار متفاوت

ر مصرف شده د هاي متخصصان سالمت، درصد كالرياند كه چربي كمتري بخورند. اما با وجود همه توصيهمردم گفته

ال اخير، عمال تغييري نكرده است. علت افرایش وزن و چاقي س 15قالب چربي توسط شهروندان متوسط آمریكایي در 

كنند و در عوض كمتر مصرف مي 1980مردم این است كه مردم آمریكا روزانه صدها كالري بيشتر نسبت اواسط دهه 

  [41]ورزش مي كنند.  

خورند. اما به گزارش وزارت هر زمان دیگري چربي مي ها در حال حاضر كمتر ازكند كه آمریكایيسيرز مدام تكرار مي

 62گرم براي مردان و از  101گرم به  89، متوسط مصرف روزانه چربي در آمریكا از 1989كشاورزي آمریكا، از سال 

 [42]گرم براي زنان افزایش یافته است.   65گرم به 

هد كه اگر شما رژیم او را رعایت كنيد با كاهش وزن دائمي، افزایش انرژي و بهبود دسيرز نيز مانند اتكينز تضمين مي

 [43]سالمتي مواجه خواهيد شد آن هم بدون محدودیت در مصرف كالري.  

مصرف كالري  1600تا  1200اما واقعيت این است كه در مرحله كاهش وزن در رژیم زون، شخص روزانه تنها بين 

 كيلوگرمي است.  46كند كه بسيار كمتر از كالري روزانه مورد نياز یك زن مي

 حق با كيست؟

 «این برنامه، محروميت از كالري نيست.»

 [44]بري سيرز     -

رف شدید مصبه صورت كامال دردناكي مشخص است كه برخالفت گفته سيرز، پایه و اساس رژیم زون او، محدودیت »

شود اما بيشتر این كاهش اي در كوتاه مدت منجر به كاهش وزن ميكالري است. پيروي از چنين رژیم كم كالري

وزن مربوط به از دست رفتن آب بدن است و در دراز مدت منجر به كمبود مواد مغذي در بدن و كاهش سوخت و 

 «شود.مناسب و پایدار بسيار دشوار مي شود كه در آن صورت دیگر دست یافتن به یك وزنساز بدن مي

 [45]جنيفر ریموند، نویسنده برجسته و متخصص برجسته    -

                                                 
 سالگی درگذشت. م ۳۷دچار حمله قلبی شد و سال بعد از آن در سن  ۲۰۰۲دکتر رابرت ادکینز در سال  16

87 Enter the Zone 

88 Barry Sears 
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 دانيمآنچه كه می

  2000كيلوگرمي:  58كالري روزانه توصيه شده از سوي آكادمي ملي علوم براي یك زن 

  :)[46]    1100كالري روزانه مصرفي برخي زنان در رژیم زون) به گفته سيرز 

  2900كيلوگرمي:  79كالري روزانه توصيه شده از سوي آكادمي ملي علوم براي یك مرد 

  :)[47]     1400كالري روزانه مصرفي  برخي مردان در رژیم زون )به گفته سيرز 

 خواهيد « جهنم كربوهيدرات»كند  و معتقد است كه با خورن آن  وارد غذایي كه سيرز خوردن آن را منع مي

  [48]شد: هویج   

 گوید در رژیم زون مجاز هستند البته در صورتيكه شما پنير محلي كم چرب به آن غذاهایي كه سيرز مي

 [49]اي بوستون   اونسي آبجو و پاي خامه 12هاي اضافه كنيد: بستني هاگن دازس، شكالت اسنيكرز، بطري

----------------------- 

 تحقيقات منتشر شده توسط بري سيرز در مجالت پزشكي: صفر

شت دارد و نه منابعي كه ادعاهاي او را پشتيباني هایش نه پانورسد اما كتابسيرز اغلب، یك شخصيت علمي به نظر مي

 كنند. او همچنين هرگز تحقيقاتي كه حامي ادعاهایش باشد را منتشر نكرده است.

گوید كه یك متخصص به نام دكتر جرالد ریون از دانشگاه استنفورد از تئوري او )كه مدعي است خوردن سيرز مي

شود به همين دليل براي كاهش وزن باید پروتئين و چربي ها منجر به افزایش انسولين و افزایش وزن ميكربوهيدارت

 [50]كند.  بيشتر و كربوهيدارت كمتر خورد( حمایت مي

 گوید:اما دكتر ریون با تئوري سيرز موافق نيست و مي

تعدد  شود مخالف هستم. تحقيقات ممن شدیدا با این نظر كه باال بودن سطح انسولين به تنهایي باعث افزایش وزن مي»

 كه شما این كار را با كاهش دهند كه وقتي شما مصرف كالري را كم كنيد، وزن كم مي كنيد  و اهميتي نداردنشان مي

 [51]«   مصرف چربي، پروتئين و یا كربوهيدرات انجام بدهيد.

گوید: رسد كه اظهارات سيرز فاقد هر گونه پایه و اساس علمي است. به عنوان مثال او ميدر اغلب مواقع به نظر مي

 [52]«  اید.بشر به صورت ژنتيك نتوانسته با غالت كنار بي»

واقعا تصور این موضوع دشوار است كه او چگونه توانسته این واقعيت را منكر شود كه نژادهاي مختلف انسان براي 

 اند.هزاران سال به انرژي حاصل از غالت وابسته بوده

یك رژیم غذایي سرشار از » گوید:بسياري از عقاید دیگر سيرز هم به همين نسبت تخيلي هستند. او مدام مي

 [53]«  كربوهيدرات ممكن است براي سالمت بيماري قلبي و عروقي مضر باشد.

و  هاي گياهخواريان قلبي كه از رژیمهنوز هم این یك معماست كه چگونه سيرز توانسته نسبت به بهبود حال بيمار

توجه ، بيكردندهاي دیگر پيروي ميپر كربوهيدارت دكتر دین اورنيش، كادول اسيلستن، دكتر جان مك دوگال و خيلي

 باشد.

اشتاین از مركز تحقيقات تغذیه انساني  وزارت كشاورزي آمریكا درباره سالخوردگي در دانشگاه تافت در آليس ليختن

كند اما كتاب او ترویج دهنده رژیم كم كالري با آنكه سيرز این واقعيت را پنهان مي» عتبار كتاب سيرز گفت:مورد ا

او یك  اند. در واقع كتابنقد و همچنين كنترل كافي نشده كند كه هرگز منتشر،است. سيرز به تحقيقاتي تكيه مي

 [54]«   د.كنپذیر را شكار ميكتاب علمي تخيلي است. او افراد آسيب

 شما باید فكر» گوید:خواهم سرم را به دیوار بكوبم.. او مياي سيرز، ميهاي تغذیهدر برخي مواقع با خواندن توصيه

كنيد كه غذا یك دارو است... شما باید تصور كنيد كه غذا مانند سرم است... بهترین زمان براي صرف غذا زماني است 

يد هنگام توانشما مي» گوید:در پشت جلد كتابش، او كامال صریح و بدون احساس شرمندگي مي« ه نيستيد.كه گرسن

 [55]« كنيد بسوزانيد.تماشاي تلویزیون چربي بيشتري نسبت به زماني كه ورزش مي
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نياز »گوید:ف پروتئين دارد. او ميرسد كه سيرز وسواس عجيبي در مورد ميزان مشخص مصرهمچنين به نظر مي

گرم محاسبه شده است. اگر من كمتر از این ميزان بخورم، آنگاه از لحاظ پروتئين دچار  100روزانه من به پروتئين 

 [56]« شوم.گرم بخورم، آنگاه با اضافه پروتئين مواجه مي 100سوء تغذیه خواهم شد. اگر هم بيشتر از 

 دانيمآنچه كه می

  :سانتيمتر 198قد بري سيرز 

  :)گرم 100مصرف روزانه پروتئين توسط سيرز ) به گفته خودش 

  400گرم پروتئين:  100كالري موجود در 

  كند، و طبق كالري در روز را از مصرف پروتئين دریافت مي 400مجموع كالري مصرفي روزانه براي كسي كه

درصد را از  40درصد را از مصرف چربي و  30اش را از مصرف پروتئين، درصد از كالري  30توصيه سيرز 

 كالري 1330گيرد: كربوهيدرات مي

  سانتيمتري: رژیم گرسنگي 198كالري در روز براي یك مرد  1330واقعيت مصرف 

 حق با كيست؟

اس قضاوت خود را، متناسب اند... پایه و اسهایتان اندازه شما شدههفته احساس خواهيد كرد كه سایز لباس 2ظرف » 

 «هایتان قرار بدهيد.شدن سایز لباس

 [57]بري سيرز    -

رژیم غذایي زون پيشنهادي بري سيرز یك رژیم دیوانه وار دیگر است. توصيه سيرز احتماال به شما كمك خواهد » 

كنيد نه به دليل تئوري آزمایش نشده او در مصرف ميكرد كه وزن كم كنيد اما تنها به این دليل كه كالري كمتري 

هاي غذایي ها و انسولين. براي متخصصاني كه شاهد ظهور و افول سریع رژیممورد مصرف پروتئين، كربوهيدارت

اند، رژیم زون سيرز چيز ها و مد لباس بودههاي سرشناس، مد موهاي خانمهاي چهرهمختلف درست مانند عشق

اند هاي كربوهيدارت هراس، بر اساس شواهد و مدارك مستند بنا نشدهنيست.... رژیم زون و سایر رژیمجدید و عجيبي 

 «بلكه اگر اندك حقيقتي هم كه در آنها وجود دارد ناشي از گمانه زني است نه شواهد.

 [58]مركز علوم براي منافع عموم   -

 

كرد و اذعان داشت كه رژیم زون باعث كمك به افراد كم تحرك و چاق براي كاهش وزن  البته باید انصاف را رعایت

هاي غذایي كوچك متعدد و همچنين توصيه آن به كاهش مصرف شكر، منطقي به شده است. تاكيد این رژیم بر وعده

ن این ایي است. اما  به نظر مرسد. این رژیم احتماال نسخه پيشرفته و بهبود یافته رژیم غذایي استاندارد آمریكنظر مي

 رژیم در یك زمينه لطمه بزرگي وارد كرده است.

هاي او هاي سيرز و تئوريشود، كتابدرصد پروتئين رژیم زون از منابع حيواني تامين مي 70از آنجایي كه بيش از 

قادیر كافي ي قادر به توليد مدرباره پروتئين بار دیگر این برداشت نادرست را تقویت كرده است كه تنها پروتئين حيوان

ها استفاده كنند. او آمينو اسيدهاي ضروري و غير ضروري است و همچنين گياهخوارن باید با دقت از انواع پروتئين

 [59]«   برند.ها از سوء تغذیه پروتئيني رنج ميدر حدود یك سوم آمریكایي» گوید:مي

اي رسمي درباره این موضوع كامال شفاف اعالم كرده كه این باورها هر چند رایج ا با انتشار مقالهاتحادیه تغذیه آمریك

ري توانند مقادیر كافي آمينو اسيدهاي ضروهاي گياهي به تنهایي ميپروتئين» اي ندارند:هستند اما هيچ پشتوانه علمي

 [60]«  به عنوان مكمل پروتئيني ضروري نيست.و غير ضروري را تامين كنند. تركيب آگاهانه این مواد غذایي 

با آنكه سيرز در كتاب بعدي خود )زون سویا(  تالش كرد تا اینكه گياهخواران را نيز به جرگه پيروان رژیم خود  در 

ند ي از توصيه وي را داشتآورد اما همان تاكيدهاي وي بر مصرف مقادیر زیاد پروتئين باعث شد تا افرادي كه قصد پيرو
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هاي حيواني روي بياورند. متاسفانه احتماال این افراد از پيامدهاي این انتخاب  خود لطمه خواهند به سوي پروتئين

درصد از كالري مورد نياز روزانه خود را از پروتئين تامين كنيد.  30كند كه خورد. فراموش نكنيد كه سيرز توصيه مي

 افزایش مصرف پروتئين براي» ي معتقد است كه این توصيه، صحيح نيست و اظهار مي كند::سازماني بهداشت جهان

 [61]   «دریافت انرژي بيشتر نه تنها هيچ منفعتي براي سالمتي ما ندارد بلكه شاید اثر منفي هم در بر داشته باشد.

 ا از اثرات منفي توصيه سيرز مبني بر مصرف پروتئين، داشته باشد:بندي ربان جهاني بهترین جمعشاید انستيتو دیده

شود ریشه در چيزي دارد كه بخشي از لطماتي كه در پي مصرف  زیاد گوشت به سالمتي وارد مي» 

 كنند. در واقع ناكامي بزرگ پروتئين، باوریاد مي« ناكامي بزرگ پروتئين» متخصصان تغذیه از آن به عنوان 

كنند بدن آنها نياز به مقدار زیادي پروتئين دارد. این باور نادرست ز مردم غرب است كه تصور ميغلط بسيار ا

ها و سایر جوامع صنعتي دو برابر مقدار مورد نياز، پروتئين مصرف كنند. این باور باعث شده تا آمریكایي

چربي اشباع شده زیادي  كه  با  پروتئين گوشت و محصوالت لبني،خصوص براي افراد مرفهي نادرست به

وارد بدن خود مي كنند بسيار خطرناك است. زیرا این چربي هاي اشباع شده ارتباط نزدیكي با اغلب 

آید. عوامل اصلي هاي افراد مرفه دارد و از عوامل اصلي مرگ و مير در كشورهاي صنعتي به شمار ميبيماري

، حمله قلبي، سرطان پستان و سرطان هاي قلبيمرگ در كشورهاي صنعتي عبارتند از: بيماري

 [62]بان جهاني(  انستيتو دیده«) روده.

 دانيمآنچه كه می

  :)[63]درصد   5كالُري حاصل از پروتئين موجود در شير مادر) نسبت به كل كالري شير مادر 

  :)[64]درصد از كل كالري 5حداقل ميزان پروتئين مورد نياز انسان ) بر اساس توصيه سازمان بهداشت جهاني 

  :[65]درصد از كل كالري    10ميزان مصرف مجاز پروتئين براي یك فرد بزرگسال آمریكایي 

 درصد از كل  15تا  10بهداشت جهاني براي حداكثر مصرف پروتئين:  دستورالعمل بين المللي سازمان

 [66]كالري

  :درصد از كل كالري 30توصيه بري سيرز در مورد مقدار مصرف پروتئين 

-------------------------------------- 

 89بيماري اصلي مرتبط با كمبود مصرف پروتئين: كواشيوركور 

  ابتال به كواشيوركور در آمریكا: تقریبا صفرموارد 

   [67]بيماري اصلي مرتبط با مصرف بيش از اندازه پروتئين: پوكي استخوان و بيماري كليوي 

 تعداد موارد ابتال به پوكي استخوان و بيماري كليوي در آمریكا: دهها ميليون 

 

گانه، نشان دهنده ارزش رژیم غذایي اي ورزش سهیو اسكات قهرمان افسانههاي دبري سيرز مدعي است كه موفقيت

رژیم مورد عالقه من، یعني رژیم زون، به دیو اسكات كه به عنوان پدرخوانده رشته » گوید:پيشنهادي اوست. او مي

 1994اتورید گانه گهاي مرد آهنين سهسالگي در رقابت 40گانه شناخته شده بود كمك كرد تا در سن ورزش سه

 [68]« سال پس از كنار گذاشتن این ورزش. 5نایب قهرمان شود آن هم 

از آنجایي كه دیو اسكات دوست من بود از او سئوال كردم كه آیا ادعاي سيرز حقيقت دارد یا خير. او بالفاصله در پاسخ 

ام. ام و هرگز از رژیم سيرز پيروي نكردهز كتاب سيرز را نخواندهترین ادعاي تاریخ است. من هرگاین نادرست» من گفت:

سال اخير برایم دشوار بوده است. من در تماسي تلفني، براي سيرز پيغام گذاشتم و  5تالش براي انكار این موضوع در 

 برایش ایميل فرستادم اما او هرگز پاسخ مرا نداد. 

                                                 
89 kwashiorkor 
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 هایش منتشرتنها به خاطر اینكه تحقيقي از خود براي تایيد تئوري اعتبار مدعاهاي سيرز جدا مورد سؤال است نه

ه سوي اي بگوید كه كتاب، یك نقشه راه تغذیه، به ما مي«وارد زون بشو»نكرده است. جلد كتاب پرفروش او، با عنوان  

جالب اینكه كاهش وزن دائمي است. و پشت جلد آن وعده مي دهد كه چربي شما براي هميشه كاهش خواهد یافت . 

 [69]كند كه خودش اضافه وزن دارد. سيرز در كتابش اعتراف مي

 تغذيه مناسب برای گروه خونی شما؟
، معتقد است كه چهار رژیم غذایي مختلف براي هر 90اثر پيتر جي دادامو« تغذیه مناسب براي گروه خوني شما»كتاب 

د توانيهاي كتابش عمل كنيد ميهاي خوني آ، ب، آ.ب و ُا وجود دارد. او مي گوید كه اگر شما به توصيهیك از گروهي

وزن كم كنيد، عفونت گوش خود را درمان كنيد، با سرطان مبارزه كنيد، و سندروم خستگي مفرط و بسياري از 

 دهد كه اگر شما بر اساس گروه خوني خود بخورید،اي دیگر را بهبود بخشيد. دادامو همچنين اطمينان ميهبيماري

 [70]آنگاه مانند اجداد خود در ماقبل تاریخ، تغذیه خواهيد كرد.  

راي ایم یك دستورالعمل بدي گرفتهاین رژیم شاید جذاب به نظر برسد. در زمانه اي كه ما از تغذیه طبيعي فاصله زیا

 اند.تواند كمك بزرگي باشد. و بسياري جذب همين وعده دادامو شدهتغذیه مانند اجداد ماقبل تاریخ مان، مي

بندي گروه خوني دادامو كامال اشتباه بود. دكتر استفن دانشگاه تافتس، تقسيم اما به گزارش خبرنامه سالمت و تغذیه

هاي خوني حتي صحبت در مورد گروه» اي در دانشگاه تافتس است اینگونه توضيح داد:شناس تغذیهبيلي كه یك انسان

ها هاي خوني مدتنبوده است. بلكه گروه هاي خوني، انسانهاي آ  اصلي، سفسطه است چون منشا گروهاُ اصلي و گروه

 شناسي مبني برن، اساسا هيچ مدرك انسانقبل از ظهور انسان در عرصه زیستي وارد صحنه شده بودند. عالوه بر ای

 [71]«كردند،  وجود ندارد.يروري ميهاي ماقبل تاریخ بر اساس گروه خوني خود، از یك رژیم غذایي خاص پاینكه انسان

و « خنثي»،«مفيد بسيار»بخش عمده غذاهاي  3هاي به گروه غذایي مختلف را پيشنهاد داده كه این گروه 16دادامو 

هاي خوني آ باید از رژیم گياهخواري اند. به عنوان مثال افراد گروهبر اساس گروهي خوني شما تقسيم شده« خودداري»

زميني، بادمجان، زیتون، فلفل و گوجه فرنگي خودداري كنند. پيروي كنند اما در عين حال باید از خوردن كلم، سيب

 [72]كه حلزون بخورند. با این حال به آنها توصيه شده 

شان بر محورگوشت قرمز باشد. به آنها توصيه شده كه از خوردن پرتقال، هاي خوني اُ باید رژیم غذایيافراد داراي گروه

لب قزميني خودداري كنند اما گوشت گوساله و گاو و همچنين سيب، گندم، كره بادام زميني، آووكادو، كلم و سيب

 گاو را بخورند.

زده مصرف كند كه مقدار زیادي محصوالت لبني شامل ماست یخهاي خوني ب توصيه ميدادامو به افراد داراي گروه

ا و گوجه ذرت، كدو تنبل، سویلوبيا چيتي، نان گندم كامل، كند كه تخمه آفتابگردان، نخود،كنند. او به آنها توصيه مي

 ت خرگوش، بره و گوسفند استفاده كنند. فرنگي نخورند و در عوض گوش

هاي خوبي آ.ب باید از خوردن ذرت، فلفل، ذرت، تخم آفتابگردان، تخم كنجد و باقاال پرهيز كنند و افراد داراي گروه

 در عوض مربا، ژله، گوشت خوك و گوشت خرگوش بخورند.

اند. براي این كاهش وزن دليل وجود دارد ه شدهاند با كاهش وزن مواجبسياري از مردم كه از رژیم دادامو پيروي كرده

هاي خوني در واقع كند. رژیم پيشنهادي براي هر یك از گروهاما این دليل، هماني نيست كه دادامو به آن اشاره مي

كالري است یعني نيمي از كالري روزانه مورد  1000بسيار كم كالري هستند. در برخي روزها، برنامه دادامو شامل تنها 

 نياز یك زن بزرگسال.

هاي خوني با این حال، در نزد دادامو همه چيز در زندگي به این بستگي دارد كه شما متعلق به كداميك از گروه

 نویسد:هستيد. او در كتاب خود مي

                                                 
90 Peter J. D'Adamo 
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هاي بسياري هستند: اینكه ما چقدر و چند بار باید غذا بخوریم؛ برنامه روزانه هاي خوني بيانگر واقعيتگروه»

آل ما باید چگونه باشد؛ الگوي خواب و استراحت ما باید چگونه باشند؛ چگونه استرس روي ما تاثير یدها

توانيم توانيم سالمت خود را بهبود بخشيم؛ چگونه ميگذارد و چگونه باید با آن مقابله كنيم؛ چگونه ميمي

هاي توانيم حالتو  چگونه مي بيماري را شكست دهيم؛ چگونه باید با پير شدن دست و پنجه نرم كنيم؛

 [73]«  روحي و رواني خود را بهبود بخشيم.

دادامو بر این باور است كه افراد گروه خوني اُ و ب باید هر روز گوشت بخورند تا سالم بمانند. هنگامي كه دادامو با این 

سه سنگ كي ال به سرطان، بيماري قلبي، فشار خون، دیابت،هاي گياهخواري همواره باعث كاهش ابتواقعيت كه رژیم

در است، مواجه شد،  صفر، بيماري كليوي، چاقي و بيماري روده و باعث طول عمر مردم و بهبود سالمت آنها شده

 پاسخ گفت گه رژیم گياهخواري، مطلوب گروه خوني آ  است.

متي رژیم گياهخواري و نخوردن گوشت تنها شامل حال گروه با این حال از نقطه نظر ریاضي محال است كه فواید سال

درصد گروه خوني  46درصد جمعيت آمریكا داراي گروه خوني آ،  39 خوني آ  شود. به گزارش بانك خون صليب سرخ،

 [74]درصد گروه خوني آ.ب هستند.   4درصد گروه خوني ب و  11اُ، 

المللي كه فواید رژیم گياهخواري را نشان داده، بعيد است كه این فواید تنها پزشكي متعدد بينبا توجه به تحقيقات 

 برند.شامل حال افراد داري گروه خوني آ بشود. باید در نظر داشت كه این افراد در جهان در اقليت بسر مي

ي ورنيش در كاهش ابتال به بيماري قلبهمچنين اگر بخواهيم از تئوري دادامو براي تبيين موفقيت برنامه دكتر دین ا

كنند، استفاده كنيم آنگاه باید انتظار داشته افرادي كه از یك رژیم تقریبا كامل گياهي و عاري از گوشت پيروي مي

 .هاي خوني موثر نبوده استباشيم كه برنامه دكتر اورنيش تنها براي گروه خوني آ موثر بوده است و براي سایر گروه

ر لي ليپسنتال نایب رئيس و مدیر اجرایي انستيتو تحقيقات داروهاي پيشگيري دكتر دین اورنيش سئوال من از دكت

 كردم كه آیا ادعاي دادامو حقيقت دارد؟ او در پاسخ گفت:

اي افراد وجود هاي خوبي با نيازهاي تغذیهدر تحقيقات علمي، هيچ مدرك و شواهدي مبني بر ارتباط گروه» 

ا همواره اند تقریببيماري قلبي كساني كه حتي به توصيه اتحادیه قلب آمریكا، جراحي كرده ندارد. با آنكه

شود اما بسياري از بيماران ما در تست ورزش شاهد بهبود در ابعاد مختلف از جمله بهبود جریان بدتر مي

ون، بهبود خون به عضالت قلب، بهبود  خلق و خو و همچنين اميد به زندگي، بهبود سطح كلسترول خ

اند. در واقع صدها بيمار ما با بهبود وضعيت فشارخون، بهبود الگوهاي خواب و بهبود رفتار اجتماعي بوده

ایم. من به هيچ هاي مختلف به چنين نتایجي دست یافتهاند و ما با انجام آزمایشقابل توجهي مواجه شده

درصد از جمعيت آمریكا را تشكيل  60موعه حدود كنم كه افراد گروه خوني اُ و ب)كه در مجعنوان تصور نمي

 [76]«  دهند( نتوانند از برنامه اورنيش بهره ببرند.مي

 [77]یابد.  دادامو معتقد است كه احتمال ابتال به بيماري قلبي در گروه خوني اُ با خوردن گوشت كاهش مي

مستندي در ادبيات جهاني پزشكي وجود دارد كه این موضوع را تایيد كند. در واقع یافتن مدرك براي  اما هيچ مدرك

ابع توان منهاي دادامو دشوار است. كتاب او هم مانند كتاب بري سيرز، فاقد پانوشت است به همين دليل نميتئوري

هاي خود در هيچ ژورنال علمي حمایت از تئوري ادعاهاي او را ردیابي كرد. و او هم مانند سيرز هرگز تحقيقي براي

 معتبري منتشر نكرده است.

بدن گروه اُ منطبق با محصوالت حيواني و پروتئين » گوید:دادامو در مورد چرایي نياز گروه خوني اُ به گوشت مي

معده  »گوید كه:ميدر واقع دادامو « اي است كه براي هضم شدن  نياز به اسيد معده بيشتري دارند.غذاهاي دریایي

ها را هضم كند، چون  اسيد بيشتري توليد تواند به صورت موثر و با بازدهي باال، گوشتفرد داراي گروه خون اُ مي

 [78]«  كند.مي
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ري زیادي اسيد هاي گروه خوني اُ الزاما مقادیبا این حال این یك واقعيت پذیرفته شده است كه معده همه مردان و زن

كند؛ برخي از آنها كمتر و برخي بيشتر از حد معمول اسيد توليد هيدروكلوریك و یا همان اسيد معده را توليد نمي

لوریك. كند نه اسيد هيدروكاین، آنزیم پپسين است كه پروتئين گوشت را در شكم تجزیه مي كنند. عالوه بر این،مي

شود. شان به صورت غير معمولي اسيدي ميكند، فضاي شكمیك زیادي توليد ميافرادي كه شكم آنها اسيد هيدروكلرو

 [79]شود.  شكم اسيدي نيز باعث كاهش اثر آنزیم پپسين در تجزیه پروتئين مي

 نویسد:هاي اوليه به نظر، هيچ پایه و اساسي ندارد. او ميباورهاي دادامو در مورد تغذیه انسان

انسان را  به قله زنجيره  هزار سال پيش از ميالد،گونه 40نمایان شدن اجداد كرومانيون ما  در حوالي  »

ترسي از حيوانات رقيب خود   كه …ترین درنده روي زمين تبدیل كند غذایي رساند تا آنها را به خطرناك

هزار سال قبل  20داشتند و دشمني طبيعي به جز خود نداشتند. پروتئين گوشت، سوخت بدن آنها بود.  تا 

 [80]«  هاي حيوانات بزرگ جثه وارد كرده بود.كرومانيون تلفات سختي به گله از ميالد، انسان

هاي اوليه است. او معتقد است آنها كه بين هاي خوني، باور او در مورد انسانر مورد گروهسنگ بناي تئوري دادامو د

گوید خوردند. او ميزیستند، همگي داراي گروه خوني ُا بودند و اغلب گوشت ميهزار سال قبل از ميالد مي 20تا  40

انطباق با رژیمي كه غالت در آن وجود داشت  هاي خوني آ، ب و آ.ب بعدا ظاهر شدند و از نظر ژنتيكي توانایيكه گروه

هاي اوليه اغلب داراي گروه را پيدا كردند. البته هيچ مدركي در ادبيات پزشكي جهان وجود ندارد كه نشان دهد انسان

هاي اوليه وجود خوني  اُ  بودند. در عوض شواهد قابل توجهي هست مبني بر اینكه هر چهار گروه خوني در ميان انسان

 شته اند. دا

كه یكي از  91گوشتخوار  بودند؟ ریچارد ليكيكند، به شدت هاي كرومانيون طبق آنچه دادامو ادعا ميآیا انسان

هاست چنين نظري ندارد. ليكي به این نكته شناساسان جهان و متخصص در تكامل تغذیه انسانترین دیرینمعروف

هاي توانيد پوست را با دست پاره كنيد. دنداناره كنيد، شما نميتوانيد الشه را با دست پشما نمي»كند: اشاره مي

ها هایي شبيه سگهاي كرومانيون( دندانجلوي ما مناسب شكافتن و پاره كردن الشه یا پوست نيستند. ما )و انسان

 [81]« يم.هاي سگي داشتند استفاده كنتوانستيم از منابع غذایي كه نياز به دنداننداریم و به همين دليل نمي

هاي سگي مي داشتند، بسيار بعيد است كه صرفا گوشتخوار بوده باشند. هاي اوليه دندانگوید حتي اگر انسانليكي مي

 ترین خویشاوند ژنتيك ما بوده است.ها، نزدیكرژیم غذایي آنها احتماالً شبيه رژیم غذایي شامپانزه

ژنتيك  هايگسترده اي از ویژگي ها، دي ان اي و طيفشناسان مولكولي و همچنين متخصصان ژنتيك، پروتئينزیست

د تا تر به شامپانزه ها هستنها بسيار نزدیكاند كه انسانها و حيوانات را بررسي كرده اند و به این نتيجه رسيدهانسان

گيري و توليد مثل كنند با آنكه توانند با هم جفتها ميها و االغون اسبها. این واقعا عجيب است چها و االغبه  اسب

هاي نيش ها، دندانها، این است كه شامپانزهها و شامپانزهفرزندان آنها، عقيم هستند. یك تفاوت عمده ميان انسان

د ها بيشتر است. با وجوانسانتوانند شكار خود را تكه تكه كرده و همچنين قدرت و سرعت آنها از بزرگي دارند كه مي

ها مانند دیگر نخستينيان عمدتا گياهخوارند. دكتر جين ها كه به نفع گوشتخواري است، اما شامپانزهتمام این ویژگي

ه گوید كترین تحقيق ميداني مداوم با موجودات زنده در تاریخ علم است ميها، طوالنيگودال كه كار او با شامپانزه

مجموع گوشتي كه » گوید:دهند. او ميخي مواقع چندین ماه بدون مصرف گوشت به زندگي ادامه ميها برشامپانزه

 [82]«  كند، درصد اندكي از كل غذایش را تشكيل مي دهد.یك شامپانزده در طول یك سال مصرف مي

و همچنين رژیم غذایي اجداد ما در ماقبل تاریخ بنا هاي خوني همه تئوري دادامو، بر پایه فرضيات وي در مورد گروه

آید اما بسياري از دوستداران درمان طبيعي از رژیم او پيروي كرده شده است. با اینكه فرضيات او به نظر اشتباه مي

اند. به همين دليل است كه اند و حتي برخي از مدارس درمان طبيعي، تئوري او را در برنامه درسي خود گنجانده

كنند كه گياهخواران و وگن هاي داراي گروه خوني اُ و ب هر روز گوشت امروزه برخي درمانگران طبيعي توصيه مي

                                                 
91 Richard Leaky 
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كه در واقع  92بخورند. با این حال، دیگر درمانگران طبيعي به شدت مخالف این تئوري هستند. دكتر بندیكت الست

 93شد. همچنين دكتر هنري ليندالهر« وردن گوشتها ... از جمله خحذف عادت»موسس درمان طبيعي است خواستار 

عریف ت« رژیم گياهي اكيد»درمانگري طبيعي را به عنوان یك   شود،هاي درمان طبيعي تدریس ميكه آثارش در كالج

مي كند.  دو درمانگر طبيعي معاصر، دكتر دیردیر بي ویليامز و دركت جان جي مك مان پس از بحث در مورد جزئيات 

 [83] «تئوري گروه خوني و تغذیه هيچ پایه و اساسي ندارد.» ژیم غذایي گروه خوني، به این نتيجه رسيدند:و مباني ر

شوربختانه پذیرش تئوري گروه خوني و تغذیه توسط برخي در جامعه درمانگران طبيعي باعث تقویت این تصور در 

هاي لوح هستند. این رژیم غذایي توسط سازمانميان دانشمندان شد كه جامعه درمانگري طبيعي افرادي جاهل و ساده

اي عمده و مجالت پزشكي كه در مورد آن اظهار نظر ههاي سالمت دولتي و تمام دانشگاهمعتبر علمي شامل سازمان

هاي گوناگوني كه دادامو براي پول در آوردن از رژیم خود پيش گرفته، یك اند، تقبيح شده است. )با توجه به راهكرده

 ناميده است. « تغذیه مناسب براي دهك مالياتي من »طنزپرداز رژیم غذایي او را  

ش در مولف در كتاب» اه تافتس كمترین امتياز ممكن را به رژیم غذایي گروه خوني داد:خبرنامه سالمت و تغذیه دانشگ

كند اما خواننده را حتي به یك  مورد تحقيق كه در مجالت علمي منتشر مورد بررسي ها و تحقيقاتش صبحت مي

( شنيده )البته او پزشك نيست دهد. در واقع اثر دادامو تنها شامل حكایتي است كه او از بيمارانششده باشد ارجاع نمي

و همچنين مقاالتي كه وي در مجالتي فاقد اعتبار علمي منتشر كرده كه خود او هم موسس و ناشر آنها بوده است. به 

 [84]«  گيرد.همين دليل كمترین امتياز دانشگاه تافتس به آن تعلق مي

اتحادیه تغذیه  1993و  1988هاي و نویسنده ارشد گزارش اصلي سالیك متخصص رسمي تغذیه  94سوزان هاواال

 آمریكا در مورد رژیم گياهخواري است. من نظر او را در مورد رژیم گروه خوني جویا شدم. او در پاسخ گفت:

چون یك ایده، خارج از تفكرات معمول قرار دارد الزاما به معني غلط بودن آن نيست. اما من هيچ تحقيق » 

شناسم كه تئوري رژیم مبتني بر گروه خوني را تایيد كرده باشد. واقعا هيچ داده علمي ل اعتمادي را نميقاب

كنم كه تنها ارزش سرگرمي آن را در نظر براي حمایت از این نوع رژیم وجود ندارد. من به مردم توصيه مي

 [85]«  بگيرند.

  

                                                 
92 Dr. Benedict Lust 

93 Henry Lindlahr M.D. 

94 Suzanne Havala 
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 حق با كيست؟

اي براي سالم ماندن، افزایش طول عمر و همچنين دستيابي به وزن ني بر گروه خوني، راه حل تغذیهرژیم مبت» 

 «آل شما است.ایده

 [86]پيتر دادامو  -

ها نيز ابترین كتهاي موجود در بازار است بلكه یكي از ترسناكرژیم گروه خوني نه تنها یكي از سخيف ترین كتاب»

تر در یك تئوري آید. این كتاب حاوي حجم عظيمي از مهمالت علمي نما است كه با دقت هر چه تمامبه شمار مي

خود و  «تحقيق»رسد. دادامو بر اساس متقاعد كننده به نظر مي پيچيده تنيده شده اند تا براي افراد غير متخصص،

هاي خوني را سر هم كرده است. بر اساس این ر گروهآوهایي از فرضيه شرمپدرش و همچنين بررسي بيماران، بخش

كند كه افراد باید چه غذاهایي را بخورند و چه غذاهایي را نباید نخورند... با مرور گروه خوني تعيين ميفرضيه، 

و  هرسند دریافتيم كه هيچ كدام از این منابع، ارتباطي ميان تغذیفهرست منابعي كه نگاه اول قانع كننده به نظر مي

ل هایي گوارشي ما را كنتركنند.... یكي انگاشتن ژن گروه خوني با ژني كه غذا و توانایيگروه خوني را تأیيد نمي

كند، به نظر ما یك فرض بي پایه است. اگر اوغذا را با رنگ چشم ارتباط مي داد تفاوتي با این نداشت كه غذا را مي

ت اي حقيقور هيچ فرقي با مهمل گویي ندارد. اگر این تئوري حتي ذرهآبا  گروه خوني ارتباط دهد. این تئوري شرم

 «رفت.ها پيش از بين ميبایست قرنداشت آنگاه نژاد  انسان مي

 [87]دكتر فردریك جي استر، موسس و رئيس سابق بخش تغذیه در مدرسه سالمت عمومي هاروارد  -

 

 خوش نيت بسياري از رژیم گروه خوني سود برده اند اما تردید دارم كه دليل منفعت آنها،من مطمئن هستم كه افراد 

كنند، علت وزن كم كردنشان، نياز دالیلي باشد كه دادمو مدعي آن است. افرادي كه با پيروي از این رژیم وزن كم مي

اند كه به خودشان لطف كنند و حداقل هشان مثال به مصرف حلزون به جاي كلم نيست بلكه آنها اراده كردگروه خوني

 تا اطالع ثانوي،  كالري كمتري مصرف كنند.

ها نسخه فروش داشته است. اما مانند سيرز هاي او، ميليونرژیم دادامو نيز مانند سيرز و اتكينز، پرطرفدار بوده و كتاب

لطمه وارد كرده است. البته شاید تشویق مردم و اتكينز، دادمو نيز با تشویق مردم به مصرف مواد غذایي حيواني به آنها 

ي اند، دیدگاهها را خواندهبه مصرف غذاهاي حيواني، هدف این نویسندگان نبوده باشد اما افراد بسياري كه این كتاب

آور است چون هر روز علم پزشكي، بيشتر متوجه اند. این موضوع تاسفمنفي نسبت به رژیم گياهخواري پيدا كرده

هاي گياهخواري منجر به كاهش احتمال شود. در واقع رژیميروي از گياهخواري در مقایسه با گوشتخواري ميفواید پ

 دهند.هایي مي شود كه امروزه مردم را رنج ميابتال به تقریبا همه بيماري

فهرست  فتند،شود و به زودي از مد مي اهاي تغذیه مد روز بيشتري وارد بازار ميحتي در شرایط كه هر روز كتاب

 ورزشكاران قهرماني كه گياهخوار هستند در حال افزایش است.

 دانيمآنچه كه می

 ورزشكاران قهرمان جهان كه گياهخوار هستند) اسامي فقط تعدادي از آنها(: 

 ،دوره قهرماني ملي در كاراته 8 ریدگلي آبله 

  سوریا بونالي، قهرمان اسكيت نمایشي المپيك 

 ،ايان دیویس كاپ و ستاره  ورزش تنيس حرفهقهرم پيتر برواش 

 آندریاس كالينگ، قهرمان بدنسازي سوئد، برنده مدال طالي المپيك در پرش با اسكي 

 كریس كمپل، قهرماني كشتي المپيك 

 نيكي كول، نخستين زني كه با پاي پياده به قطب شمال رفت 

  دوره مسابقه زن آهنين و قهرمان دو و ميداني مسترز آمریكا 6روث هيدریش، قهرمان 
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 كيث هولمز، قهرمان ميان وزن بوكس جهان 

 اي فوتبال و برنده جام هيزمندزموند هووارد، ستاره حرفه 

 ،قهرمان فوق سنگين بوكس اروپا پيتر هاسينگ 

  كيلومتر پياده روي زنان جهان 5دبي لورنس، ركوردار جهان در 

 ساعته 24گانه سيكساتو لينارس، ركوردار جهاندر سه 

 سواري دونفره صحرایيچریل مارك و استله گري، ركورد داران جهان در دوچرخه 

 اینگرا مانچكي، قهرمان پرتاب دیسك جهان 

  ،قهرمان پاورليفتيگبيل مانتي 

 بن متيوز، قهرمان ماراتن مسترز آمریكا 

 ،قهرمان ژیمناستيكدن ميلمن 

 ا نورتيلووا، قهرمان تنيسمارتين 

 ،ركورد جهان 20مدال المپيك و  9دونده دوهاي استقامت و دارنده  پاوو نورمي 

 دوره پسر شایسته جهان 4یر، بيل پي 

 بيل پيكرینگ، شناگر داراي ركورد جهان 

 ،ركوردار جهان در پرس سينه  استن پرایس 

 نين ركوردهاي جهانهاي طالي المپيك و همچماري رز، شناگر و دارنده مدال 

 ،گانه مرد آهنيندوره سه 6قهرمان  دیو اسكات 

 ،هاي بوفالو بيلز و كانزاس سيتي چيفس و حضور در تاالر ارزشمندترین بازیكن تدافعي تيم آرت استيل

 ستارگان كانزاس سيتي چيفس

 جين وتزل، قهرماني ملي ماراتن آمریكا 

 المپيك چارلين وونگ ویليامز، قهرمان اسكيت نمایشي 

ورزشكاري كه در باال به آنها اشاره شد آ باشد )گروه آ تنها گروه خوني است  28احتمال ریاضي اینكه گروه خوني هر 

كه به گفته دادامو با رژیم گياهخواري سازگار است( با فرض اینكه منحني توزیع گروه خوني این ورزشكاران مانند 

ميليارد 35شد(: یك در سایر مردم كشور با



 

جان رابینز  –انقالب غذایی   - 75                        

 ۵فصل 

 یک رژیم سالم گیاهی

 

هاي كم كربوهيدرات مد روز براي سالمتي و كاهش وزن مفيد نيستند پس چرا بسياري از مردم جذب آنها اگر رژیم

 شوند؟مي

م سال دليلش بسيار ساده و در عين حال مهم است. در رژیم استاندارد آمریكایي، بسياري از مردم اضافه وزن دارند و

دهند آزمایش كنند. رژیم رایج ها وعده بهبود مينيستند و به همين دليل حاضرند  هر برنامه راحتي را كه به آن

هاي مضر است آمریكایي باعث دردسر مردم شده است. این رژیم مملو از غذاهاي فراوري و پاالیش شده، شكر و چربي

دن انسان خوستار  آن باشد و یا به آن نياز داشته باشد. در واقع به همين دليل این رژیم غذایي آن چيزي نيست كه ب

 این رژیم، یك فاجعه است.

كنند. اگر درستي را دنبال مي هاي ساده، نكتههاي مد روز با مطرح كردن كاهش مصرف كربوهيدراترژیم

ر وبي است. و متاسفانه بيشتهاي رژیم غذایي شما اغلب آرد سفيد و شكر باشند، كاهش مصرف آنها كار خكربوهيدارت

 شود. هاي مصرف شده توسط مردم آمریكا از همين دو منبع تامين ميهيدروكربوت

رانند. هر قدر تر را از رژیم غذایي فرد، بيرون ميآرد و شكر سفيد  ارزش غذایي بسيار اندكي دارند و غذاهاي سالم

 هاي حياتي و همچنينت غذاهاي كاملي حاوي ویتامينمردم شكر و غالت تصفيه شده بيشتري بخورند به همان نسب

 مواد مغذي كمتري مصرف مي كنند. 

اند كه مصرف مقادیر زیادي غالت كامل همواره  باعث كاهش خطر ابتال به سرطان از سوي دیگر، محققان كشف كرده 

ن دهان، شكم، روده، حنجره شود اما مصرف غالت فراوري و تصفيه شده مانند آرد سفيد باعث افزایش بروز سرطامي

 شود. و مري مي

محققان در مجله سالمت عمومي آمریكا در مورد نتایح تحقيق سالمتي زنان آیووا گزارش دادند كه تلفات ناشي از 

خورند نسبت به زناني كه كمتر سرطان و بيماري قلبي و عروقي در زناني كه روزانه حداقل یك وعده غالت كامل مي

 آید.تر ميكنند بسيار پایينف ميغالت كامل مصر

این كاهش نرخ ابتال به سرطان فقط حاصل مصرف یك وعده غالت كامل در روز است. اما متاسفانه بيشتر مردم آمریكا 

شود به شكل آرد سفيد درصدگندمي كه در آمریكا مصرف مي 98خورند. در واقع حتي همين یك وعده را هم نمي

 شود.شكل آرد گندم كامل مصرف ميدرصد آن به  9است و تنها 

 دانيمآنچه كه می

 [1]شود:  درصد مواد مغذي از بين رفته هنگامي كه آرد گندم كامل به آرد سفيد فرآوري مي

  :درصد 25پروتئين 

  :درصد 95فيبر 

  :درصد 56كلسيم 

  :درصد 84آهن 

  :درصد 69فسفر 

  :درصد 74پتاسيم 

  :درصد 76روي 
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  :درصد 62مس 

  :درصد 82منيزیم 

  :درصد 52سلينيوم 

 درصد 73(: 1تيامين)ویتامين بي 

 درصد  81(: 2ریبو فالوین)ویتامين بي 

 درصد 80(: 3نياسين)ویتامين بي 

 درصد 56(: 5اسيد پنتوتنيك)ویتامين بي 

 درصد 87: 6ویتامين بي 

  :درصد 59فوالت 

  :درصد 95ویتامين ایي 

  چند ماده مغذي به صورت روند، ماده مغذي كه حين تبدیل آرد گندم كامل به آرد سفيد از بين مي 25از

 [2]ماده    5سازي(: شوند)غنيشيميایي جایگزین مي

 هاي سنتي در سراسر جهان كه منشاء آن غالت كامل اي در بيشتر رژیمدرصدي از مجموع انرژي تغذیه

 درصد.  80تا  75است: 

 اي موجود در رژیم استاندارد آمریكایي كه منشاء آن غالت است: یك درصددرصدي از مجموع انرژي تغذیه 

شود. مطمئن هستم كه شما متوجه تر آغاز ميرسد كه جنون غذایي ما در سنين پایين و پایينبا گذر زمان، به نظر مي

هاي گازدار و سایر مواد غذایي غير مفيد بمباران نوشابه شكري، آبنبات،هاي امروزي با تبليغات غالت اید كه بچهشده

كند كه هر یك از این نوع از این تبليغات را تماشا مي 1000اند. یك كودك آمریكایي هر هفته به طور متوسط شده

ق آنها، تشویهاي هنگفت توسط موسسات تبليغاتي حرفه اي طراحي شده اند و تنها هدف تبليغات با صرف هزینه

 ها به خوردن این غذاهاي ناسالم تا پایان عمرشان است.بچه

هاي توليد كننده غذاهاي ناسالم قرارداد ها و كارخانهامروزه بيش از پنج هزار مدرسه در آمریكا با شركت در همين حال،

هاي فروش مواد غذایي این مدارس را تامين كنند. ها و همچنين دستگاهها غذاي مورد نياز بوفهدارند تا این شركت

ها دالر پول به مدارس محلي كه از لحاظ منابع هاي گازدار، ميليونشابههاي توليد كننده نوكوكاكوال و سایر شركت

مالي بسيار ضعيف هستند مي پردازند تا در ازاي این پول، مجوز انحصاري براي فروش محصوالتشان در این مدارس 

ني كه فروش هاي یك مدرسه محلي در كلورادو موظف هستند زمارا دریافت كنند. در یكي از این قراردادها، معلم

ها را تشویق به مصرف آید، در كالس درس بچهتر ميمحصوالت كوكاكوال در مدرسه از یك ميزان مشخصي پایين

هایي چون چاقي، سنگ كليه، پوكي این در حالي است كه مصرف مقادیر زیاد شكر با بيماري  [4]كوكاكوال كنند. 

 [5]رابي دندان مرتبط است.  استخوان، بيماري قلبي و خ

  [6]كند.  قاشق چایخوري شكر مصرف مي 53امروزه یك مصرف كننده متوسط در آمریكاي شمالي روزانه در مجموع 

 روز براي هر مرد، زن و بچه است. 10پوندي شكر در هر  5این ميزان معادل یك كيسه 

ت قابل اكنون با سرعهاي آمریكایي هماي به آمریكایيان كافي نيست چون شركته لطمات همين الگوي تغذیهگویي ك

هاي بسكين رابينز در مالحظه در سراسر جهان در حال گسترش هستند. به عنوان مثال در حال حاضر تعداد فروشگاه

 كاكوال از آمریكا سبقت گرفته و رتبه اول را درتوكيو بيشتر از لس آنجلس است. و مكزیك در زمينه مصرف سرانه كو

وقتي به اندونزي »از نظر دونالد آر كيو، رئيس شركت كوكاكوال، جهان سوم یك بازار فرصت هاست:   [7]جهان دارد. 

صرف الكل توسط سال و ممنوعيت م 18ميليون نفر جمعيت، با متوسط سن  180به عنوان كشوري روي خط استوا با 

 [8]«  ام بهشت، چه شكلي است.كنم كه فهميدهكنم، احساس ميها فكر ميمسلمان
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واقعا بهشت است. اما اي كاش هدف، عرضه آب سالم آشاميدني، غذاي خوب براي خوردن، مسكن مناسب، هواي پاك، 

 م مي بود. هاي آموزشي و فرصت زندگي سعادتمندانه به مردفرصت

آموزان یك مدرسه دولتي در بركلي كاليفرنيا  مي آموزند كه غذاي سالم با این حال هنوز هم اميد وجوددارد. دانش

دهند. هنگامي كه بركلي این بخورند و بيشتر مواد غذایي عرضه شده در بوفه مدرسه را در باغچه مدرسه پرورش مي

ان اولين مدرسه كشور، عرضه غذهاي كامال ارگانيك در بوفه مدارس را مصوب كرد و به عنو 1999برنامه را در سال 

 هاي متفاوت بود...آغاز كرد، واكنش

 حق با كيست؟

هاي آنها ها و پایتخت جهان براي ادا اصول سياسي بوده است... سياستبركلي، كاليفرنيا، از دیرباز بهشت هيپي» 

 «آنها تيتيش ماماني خواهد بود. همواره تيتيش ماماني بوده و حاال ناهار مدارس

 [9]رهيافت صنعت گوشت  -

ها درباره تغذیه سالم و كمك به آنها براي پرورش مواد بركلي كاليفرنيا، در حال حاضر مشغول آموزش دادن بچه» 

پروژه گسترده براي بهبود تغذیه هاي مدارس است. این كار بخشي از یك غذایي ارگانيك براي بوفه مدارس در باغچه

 «ها و خانواده ها درباره تغذیه خوب است.و همچنين آموزش بچه

 [10]كارن سارلو، سخنگوي مدرسه محلي متحد بركلي   -

 

 شودصنعت گوشت وارد نزاع می
آموزان، غذاي ارگانيك براي ناهار مدرسه انشاي كه در آن دشاید بپرسيد كه چرا صنعت گوشت باید این قدر با برنامه

ها باید فقط رولت گوشت بخورند؟ آیا آنها كند كه بچهدهند، دشمني داشته باشد؟ آیا این  صنعت تصور ميپرورش مي

هایي با هر چيزي كه سلطه شان بر جيب مردم آمریكا را  تهدید كند، مخالف هستند؟ به چه دليل  آنها باید به برنامه

اي كه بارها و بارها نادرست هاي تغذیهبخشد؟ چرا باید بكوشند تا افسانهها را بهبود ميله كنند كه سالمت بچهحم

 بودن آنها ثابت شده را تبليغ كنند؟

هاي گياهخوار و وگن  رشد كند كه بچهبه عنوان مثال، صنعت گوشت آمریكا وقت زیادي را صرف طرح این ادعا مي

كند. واقعيت اما چيز دیگري است چون معموال این ادعا را برخي مواقع به صورت صریح اعالم ميضعيفي دارند. حتي 

خورد البته در شرایطي كه كالري كافي و همچنين ویتامين هاي گياهخوار و وگن به چشم نميمشكلي در رشد بچه

 [11] مصرف كنند.  12بي

خوني به دليل كمبود آهن، در ميان كند كه كمصنعت گوشت حتي وقت بيشتري را صرف القاي این باور نادرست مي

هاي گياهخوار در هاي گياهخوار رایج است. اما اینجا هم دوباره حقيقت با ادعاي صنعت فاصله زیادي دارد. بچهبچه

 [12]آهن بيشتري ندارند. هاي گوشتخوار كم خوني ناشي از كمبود واقع نسبت به بچه

ها باید گوشت بخورند تا  مغز آنها رشد كاملي داشته باشد. یكي از باورهاي نادرست صنعت گوشت این است كه بچه

مصرف گوشت »گوید: این را هيات مدیره دام و گوشت ملي مي« وعده غذاهاي گوشتي مصرف كنيد. 3تا  2در روز »

هاي علمي این ادعایي غریب است به ویژه  وقتي  با داده [13]«  تيابي به حداكثر ظرفيت مغز بسيار مهم است.براي دس

مقایسه شود. به گزارش تحقيقي كه در مجله اتحادیه تغذیه آمریكا و سایر مجالت علمي منتشر شده، متوسط ضریب 

 [14]است.   116هاي گياهخوار آمریكایي حالي كه متوسط ضریب هوشي بچه است در 99هاي آمریكایي هوشي بچه

 حق با كيست؟

اي كه با آن هاي تغذیهاگر به خاطر اجداد گوشتخوار ما نبود، گياهخواران، امروز اینجا نبودند تا در مورد انتخاب»  

 «مخالف هستند، بحث و جدل كنند...  اجتناب از یك رژیم گياهخواري خالص، منجر به رشد ذهني انسان شد.
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 [51]اتحادیه ملي گله داران   -

هيچ چيز به اندازه گسترش رژیم گياهخواري به سود سالمت انسان و افزایش شانس براي بقاي ما روي زمين »  

 «نخواهد بود.

 آلبرت اینشتن-

 

كند. دن مورفي دبير مجله فناوري و بازاریابي گوشت است؛ صنعت گوشت، مدعاهاي بسيار اعجاب انگيزي را مطرح مي

او به صنعت گوشت توصيه كرد  2000گوشت در آمریكا و كانادا اختصاص دارد. در سال  اي كه به صنعت فراوريمجله

 كه چطور بيشتر متقاعد كننده باشد. او نوشت: 

ن گيري، بحث را به تریبوني براي بياتوانيد با اندكي موضعاي مصرف گوشت ... ميدر بحث تاثيرات تغذیه»

این نكته اشاره كنيد كه توليد و مصرف گوشت، از قدیم بخشي نقطه نظرات صنعت بدل كنيد... شما باید به 

از هر فرهنگي در طول تاریخ بوده است.... بوميان آمریكا را مثال بزنيد چون بوميان آمریكا به خاطر همبستگي 

توانند از بوميان هستند... آنها نمي 95هاي محيط زیست گرا مثل فعاالن پيتاشان با طبيعت بت این آدم

انتقاد كنند. بوميان  در مورد موضوعاتي مانند حفظ محيط زیست  الگوي این گياهخواران هستند...  آمریكا

توانيد اینجا نگرش كلبي مسلك را احساس كنيد. چرا كه نه؟ هدف ما، به حاشيه بردن بحث قطعا شما مي

 [16]«   است...

كردند بكشانم. اراهومارا كه در دره مس در شمال مركزي مكزیك زندگي ميخواهم بحث را به سرخپوستان تمن نمي

ترین مردم روي زمين هستند. ميزان استقامت و تحمل آنها در این بوميان آمریكایي احتماال از لحاظ جسماني سالم

از بازي  شبيه تلفيقيها یك نوع بازي انگيز است. سرگرمي و تفریح مورد عالقه آنمقایسه با استانداردهاي ما، شفگت

مایل و زنان به طور متوسط  200یابد. در این بازي مردان به طور متوسط بيسبال و فوتبال است كه چند روز ادامه مي

 [17]دوند.  مایل مي 100

دهد؟ تقریبا هيچ. متوسط سطح كلسترول چه ميزان بيماري قلبي و سرطان در ميان سرخپوستان تاراهومارا رخ مي

 [18]است.   125خون آنها 

كنيد كه رژیم غذایي این بوميان سالم و اعجاب انگيز چيست؟ تقریبا همه رژیم آنها به ذرت، لوبيا، سبزي و فكر مي 

 [19]شود.  جات خالصه ميوهمي

ام كه چگونه صنعت گوشت با شدت هرچه هر چه قدر اطالعات من بيشتر شده، به همان ميزان بيشتر متعجب شده

هاي گوشتي است آن هم در شرایطي كه علم پزشكي به صورت مداوم این محصوالت را، تر در حال تبليغ فراوردهتمام

رسد كه بخشي از پاسخ به این پرسش حداقل مربوط به اختالف كند. به نظر مياي سالمت انسان معرفي ميمضر بر

 دیدگاه روساي این صنعت و محققان پزشكي باشد...

 حق با كيست؟

كنم، دینم است. من قصد توهين به كتاب مقدس مسيحيان، من به حدي به مك دونالد ایمان دارم كه فكر مي» 

ام كه به خداوند، خانواده، مسلمانان را ندارم اما مك دونالد نيز كتاب مقدس من است. من همواره گفتهیهودیان و 

 «مك دونالد و دفتر كارم اعتقاد دارم اما ترتيب اعتقاد من از آخر به اول این فهرست است.

 [20]ري كروك، موسس مك دونالد   -

 «بينيد، احتماال در مسير پل صراط هستيد.لوگوي مك دونالد{ را مي Mهاي طالیي}در هنگامي كه شما كمان» 

 [21]دكتر ویليام كاستلي، مدیر مطالعه فرامينگهام؛ انستيتو قلب، ریه و خون    -

                                                 
95 PETA (People for Ethical Treatment of Animals) 
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 دوستان قابل اعتماد؟
را در كانون بشقاب شما حفظ كنند. براي دستيابي دانند كه توليدات خود صنعت گوشت و لبنيات خود را موظف مي

 دهند.اي انجام ميالعادهزنند و كارهاي خارقهاي عجيبي ميآنها حرف به این هدف،

به گفته   [22]؛ این خالصه یك گزارش داخلي در مك دونالد بود كه اخيرا منتشر شده.  «فروش در حال كاهش است» 

اندازي یك كمپين بازاریابي با هدف این است كه راه» راه حل این مشكل  گلد مدیر ارشد بازاریابي مك دونالد،ري بر

 [23]«.  مصرف كنندگان باور كنند كه مك دونالد، دوست قابل اعتمادشان است

كه هدفش این بود كه مشتري احساس « من مك دونالد»اما این هدف چگونه محقق شد؟ بوسيله كمپين بازاریابي 

شناسد. مك دونالد همچنين تصميم گرفت با اتحادیه دهد و او را به خوبي ميكند كه مك دونالد به او اهميت مي

احساس »بسكتبال آمریكا، كميته ملي المپيك و همچنين شركت والت دیزني  ائتالفي براي بازاریابي تشكيل بدهد تا  

ها داد تا به آنهاي پرجمعيت را هدف قرار مياین كمپين، والدین خانواده«. ك دونالد ایجاد كندمثبتي نسبت به م

 [24]هایشان  به مك دونالد است.بچهالقاء كند  كه آسانترین راه براي اینكه نشان دهند  پدر و مادر خوبي هستند، بردن 

والدین خوب بودن، ایجاد یك محيط زیست سالم، حمایت عاشقانه از فرزندان و  كردم كه مالكمن همواره تصور مي

 دادن غذاي سالم به آنها است.

، انستيتو سالمت عمومي 2000هاي آمریكایي بوده است. در سال متاسفانه مك دونالد تقریبا، كنترل كننده تغذیه بچه

سوم نوجوانان امروزي حداكثر تا اوایل دهه سوم یك تحقيق مهم منتشر كرد كه در آن مشخص شده بود كه یك 

مانند دیابت، بيماري قلبي و سرطان مواجه خواهند شد.  مك دونالد، « مشكالت  مزمن و ناتوان كننده»زندگي خود با 

كند اي ساخته كه جمعيت جوان را اسير غذاهاي مملو از چربي اشباع شده كرده و در عين حال تالش ميامپراطوري

 را متقاعد كند كه دوست قابل اعتمادتان است. تا شما

اما به نظر من، دوستي، دقيقا در تناقض با حسابگري و به فكر منفعت خود بودن است كه دو ویژگي برجسته كمپين 

 بازاریابي مك دونالد هستند.

ليا در چند سال است. جو 96كنم كه نامش جوليا باترفالي هيلمن هم اكنون به دوست عزیز و دیرینه خودم فكر مي

 اخير در نتيجه زندگي شجاعانه بر پایه باورهاي خود، مشهور شد  و شاید هم شما اسم او را شنيده باشيد.

، پاي جوليا براي نخستين بار پس از دو سال به زمين رسيد. او طي این مدت در ارتفاع 1999دسامبر سال  18در روز 

كرد. هدف او از انجام ار ساله در هامبولد كانتي كاليفرنيا زندگي ميمتري زمين و روي لونا، درخت چوب قرمز هز 60

 [26]ها و به ویژه چند درخت چوب سرخ باقي مانده بود. این كار، متوقف كردن پاكسازي جنگل

ري و همچنين آزار و كوپتهاي هليهاي ال نينو، مزاحمتروز زندگي بر لونا، مجبور شد با توفان 738جوليا طي 

هاي توليد كننده چوب مبارزه كند آن هم در حالي كه روي یك سطح بسيار باریك هاي نيروهاي حفاظت شركتاذیت

 كرد.اي از زمين زندگي ميطبقه 18و بدون دیواره در ارتفاع 

كرد كه شت. او تصور نميسال سن دا 23نشيني مشهور خود را آغاز كرد، تنها هنگامي كه جوليا باترفالي هيل، درخت

داري خوب، كرد كه از سوي مجله خانه جنبش محيط زیست بنامند. او هرگز تصور نمي 97«رزا پاركز»با این كار، او را 

زن شگفت  20معرفي شود و همچنين مجله جرج او را به عنوان یكي از « برانگيز ترین زنانتحسين» به عنوان یكي از 

چهره جذاب سال معرفي كرد و هر  25كند. همچنين مجله مردم، او را به عنوان یكي از  انگيز دنياي سياست معرفي

 كرد. هفته صدها نامه از جوانان  سراسر دنيا دریافت مي

                                                 
96 Julia Butterfly Hill 

37 Rosa Parks  حقوق مدنی در آمریکا شد.مزنی سیاهپوست که با تخلف از قوانین تبعیض نژادی الهام بخش جنبش  :



 

جان رابینز  –انقالب غذایی   - 81                        

تر از سوي صنایع چوب و گوشت محكوم خواهد شد. هنگامي كه جوليا دانست كه با شدت هر چه تماماو همچنين نمي

سال  10ها انجام بدهد. دانست كه باید كاري براي توقف نابودي جنگلاال رفت، او تنها ميبراي نخستين بار از لونا ب

اي براي من نوشت كه در آن مسير پيش از آن، او تصميم دیگري گرفته بود. او گياهخوار شده بود. وي اخيرا نامه

 اش را توضيح داده است:زندگي

هاي غذایي خود را تغيير دادم. هر چه همان ميزان عادتهر چقدر اطالعات و آگاهي من بيشتر شد، به »

هاي غذایي خود را تغيير دادم، به همان ميزان بيشتر یاد گرفتم. من ابتدا گياهخوار شدم و بيشتر عادت

گوید مرغ را هم كنار گذاشتم و وگن شدم. یك افسانه رایج وجود دارد كه ميسپس خوردن لبنيات و تخم

لبنيات، مشكل خواهد بود؛ باعث سوء تغذیه مي شود و فاقد رنگ و بو و رضایت است. زندگي بدون گوشت و 

هاي غذایي من سالم تر شد به همان ام. من متوجه شدم كه هر چه عادتاما من به خالف این ادعا رسيده

ترین تري را كشف كردم. من در حال حاضر از نظر سالمتي فيزیكي در بههاي تازهها و لذتاندازه، طعم

لب و ق شرایط عمرم هستم و انگيزه بيشتري براي زندگي دارم. در مسير تبدیل شدن به یك وگن،  بدن،

آورم  كه  لطمه كمتري به این سياره زیبا روحم همگي التيام یافته و قویتر شده است. وقتي به خاطر مي

يات با خوردن گوشت و لبندهد كه این احساس هرگز كنم، احساس بسيار خوبي به من دست ميوارد مي

 [26] « شد و نخواهد شد.ایجاد نمي

تفاوت ميان این دو نمونه بسيار قابل توجه است. از یك سو ما مك دونالد را داریم كه بسيار هوشمندانه یك كمپين 

اختن شما را دارد كه باور كنيد كه این هاي كالن قصد متقاعد ساندازي كرده و با صرف هزینهبازرگاني پيچيده را راه

فروشد كه با هر خوردن لقمه آن به شركت دوست مورد اعتمادتان است.در حالي كه مك دونالد به شما غذایي را مي

رسانيد. از سوي دیگر ما جوليا باترفالي هيل را داریم كه بيش از دو سال بر فراز یك درخت قدیمي بدنتان آسيب مي

ها تالش كرد كه جهان ارزشمند ما را نجات بدهد؛ براي توليد عليرغم همه نامالیمات و نامهرباني زندگي كرد. او

هاي در معرض خطر چوب قرمز و سایر موجودات در حال انقراض  كنندگان چوب و همه دعا كرد و مراقبت از درخت

 را به آسایش خود ترجيح داد.

را به جوليا داده آن هم در شرایطي كه وي بارها « ت زیست محيطيتروریس»یكي از مدیران صنعت گوشت اخيرا لقب 

آميزي كه به موجودات زنده آسيب برساند مخالف است. اعالم كرده كه اعتقاي  به خشونت ندارد و با هر اقدام خشونت

 ارد.پردازد، اعتقاد به صلح و آرامش نداما صنعت گوشت كه به غارت كره زمين به خاطر منافع شخصي خود مي

 غير غذاهاي فروش با تا ریزدمي ظاهري دوستي یك طرح كه كسي آن است؟ بهتري دوست شما كدام یك  نظر به

 كند؟ جلوگيري زیست محيط تخریب از تا اندازدمي خطر به را خود زندگي كه كسي یا كند كسب درآمد سالم،

اید كه در كمپين مك دونالد كه آیا دقت كردهو حاال كه بحث به اینجا رسيد، من یك سئوال دیگر از شما دارم. 

فروشد اشاره هاي سالمت غذایي كه ميخواهد خود را دوست مورد شما معرفي كند، حتي یكبار هم به واقعيتمي

نكرده است؟ آیا این خودداري به این دليل نيست كه شركت مك دونالد و كال صنعت گوشت آمریكا درصدد اثبات این 

 مصرف گوشت براي سالمت ما مفيد است؟باور نادرست كه 

كند. این اثرات مفيد در هاي غذایي فاقد گوشت یا كم گوشت را كشف ميعلم پزشكي پيوسته اثرات مفيد رژیم

 ها، طبقات اجتماعي و نقاط مختلف جغرافيایي صادق است و تاثير گذاري آن وابسته به فرهنگ

 ت بلكه به صورت مستقل اثر مثبت در بر دارد.عواملي همچون ورزش كردن و سيگار نكشيدن نيس

ر شود كه شما توجه كنيد  بيشتبرانگيز تر ميهاي گياهي زماني تحسينهاي علم پزشكي در مورد فواید رژیمیافته

گياهخواراني كه به صورت نمونه، در تحقيق دانشمندان حضور داشتند مقادیر زیادي شكر سفيد، آرد سفيد و سایر 

اغلب شامل پنيرهاي پرچرب و شور، مارگارین، بستني،  كردند. رژیم غذایي آنهاغذاهاي مضر براي سالمتي مصرف مي
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اي هاي شيميایي نيز بود. ما در جامعهها و نگهدارندهها، طعممرغ و كره و همچنين مواد شيميایي مانند رنگتخم

ها مواجه هستيم. واقعيت این است كه یك ها، پنيرها و شكالتكنيم كه با محصوالت مختلفي مانند كيكزندگي مي

 ژیم غذایي فاقد گوشت الزاما یك رژیم غذایي سالم نيست.ر

هاي گياهي براي آید كه اثرات مثبت غذاهاي كامل و پر فيبر  و رژیمدر حال حاضر، براي ما این سئوال پيش مي

سالمتي تا چه اندازه است؟ ما فقط باید ميزان این اثرات مثبت را، مجسم كنيم چون چنين تحقيقي هرگز در مقياس 

توانيد تمام ها  انجام نشده است. اما در مورد یك نكته اطالعات كافي داریم. اینكه شما ميزرگ در مورد انسانب

مرغ، مرغ، ماهي و گوشت قرمز موجود در یك فروشگاه را بخورید و حتي یك گرم فيبر و یا محصوالت لبني، تخم

 هاي پيچيده را دریافت نكنيد.كربوهيدارت

 هیيک رژيم سالم گيا

 يک رژيم سالم بر محور گياهان چگونه است؟

 جات تازه است.حاوي مقادیر زیادي سبزیجات و ميوه 

 حاوي مقادیر كمي غذاهایي فراوري و تصفيه شده و شكر است 

 هاي تهيه شده ها و شيرینيهاي هيدروژنه و اسيدهاي چرب ترانس )كه در بسياري از مارگارینحاوي چربي

 دارد( نيست.با آرد سفيد وجود 

 هاي گياهي مانند آفتابگردان، گل رنگ، ذرت و دانه پنبه حاوي مقادیر اندكي چربي اشباع حيواني و روغن

 است.

 متر، شده كزميني سرخزميني پخته شده بيشتر و سيبهاي گاز دار كمتر، سيبحاوي  آب بيشتر، نوشابه

گوید كه نستيتو تحقيقات سرطان آمریكا ميغالت كامل بيشتر و محصوالت آرد تصفيه شده كمتر است.) ا

ها درصدي برخي از سرطان 60تا  10تحقيق نشانگر ارتباط ميان مصرف مداوم غالت كامل با كاهش  40

 [28]است.(   شده

 اند.در صورت امكان حاوي مواد غذایي ارگانيك است كه به صورت محلي پرورش یافته 

 هاي شيميایي نيست.ها و سایر افزودنيهاي مصنوعي، رنگیم گلوتامات، نگهدارندهشامل مونوسد 

 رسد و این نكته همواره ارزش تكرار كردن را دارد.براي نوزادان هيج غذایي به گرد پاي شير مادر نمي 

  در هاي مكمل هستند را یا منابع ویتامين 12براي وگن ها مهم است كه غذاهایي كه حاوي ویتامين ب

 12هاي ویتامين بدهند، مكملرژیم خود بگنجانند. براي گياهخواران زن كه باردار هستند و یا بچه شير مي

 حياتي است. 

 كند پسگویند: خب اگر یك رژیم وگن مفيد است و اگر رابطه طبيعي ما با زمين را حفظ ميبرخي مواقع مردم مي

شود؟ سئوال كه براي سالمت ما ضروري است فقط در محصوالت حيواني یافت مي 12چگونه است كه ویتامين ب

 خوبي است و پاسخ آن ساده است.

نوشند كه بلعند و آبي را ميهستند كه حيوانات، گياهاني را مي 12محصوالت حيواني به این دليل حاوي ویتامين بي 

به صورت مداوم در محيط زیست توسط  12د. ویتامين بكننتوليد مي  12حاوي ریزجانداراني هستند كه ویتامين ب 

دقيقا مانند اجداد خود، مقدار زیادي ویتامين  كردید،شود. اگر شما در حيات وحش زندگي ميباكتري ها توليد مي

امن نيست  ها،ها و دریاچهها، چشمهكردید. اما امروز معموال نوشيدن آب رودخانهبا نوشيدن آب دریافت مي 12ب

ون آلوده است و از سوي دیگر بيشتر آب آشاميدني ما با كلر تصفيه شده است. اگر شما مانند اجداد خود زندگي چ

زميني و یا هاي خاكي كه در شيارهاي هویج و یا روي پوست سيبرا همراه با ذره 12كردید احتماال ویتامين بمي

هاي شيميایي آميخته كش. اما امروز خاك، با كودها و آفتبلعيدیدرا مي شدند،سایر مواد غذایي كه كامال تميز نمي

كمياب شده است. همچنين امروزه غذاي ما به حدي  كه در گذشته فراوان بود، 12شده و به همين دليل ویتامين بي
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داشت باز هم وجود مي 12كردند،  ویتامين بيضد عفوني شده كه حتي اگر در خاكي كه سبزیجات ما در آن رشد مي

دریافت كنند. 12بيتوانستيم این نوع ویتامين را دریافت كنيم. به همين دليل وگن ها باید به اندازه كافي ویتامين مين

 2ميكروگرم در روز یعني  2انگيزي ناچيز است؛ فقط به گونه شگفت12بيالبته سقف مجاز توصيه شده براي ویتامين 

 ميليونيوم یك گرم.

نند كه دریافت پروتئين كافي، یك معضل براي گياهخواران است اما در واقع اینچنين كبا آنكه مردم اغلب تصور مي

كنند. اما موضوع دیگري كه در مورد گياهخواران وجود نيست. گياهخواران معموال مقدار زیادي پروتئين دریافت مي

المتي بسيار حائز اهميت است است. دریافت مقادیر كافي از این اسيدهاي چرب براي س 3هاي امگادارد، دریافت چربي

كردند اما عرضه مي 3و در شرایط امروزي  باید دغدغه همگان باشد. در گذشته توليدات حيواني مقادیر زیادي امگا

كنند كه حاوي مقادیر كمي مواد مغذي هستند. شما هایي مصرف ميمرغو تخم امروزه مردم غذاها، محصوالت لبني

را دریافت  98مرغ متعلق به مرغ آزادگردموجود در یك تخم 3قفسي بخورید تا امگا مرغتخم 20مجبور هستيد كه 

 [29]كنيد.  

ماهي، ماهي خال خالي و هاي چرب از جمله ماهي آزاد، شاهماهي به ميزان زیادي در دانه كتان، روغن كتان، 3امگا 

در گردو، تخم كنف، سبزیجات با برگ سبز و روغن كانوال،  3توان مقادیر كمتري امگاساردین وجود دارد. همچنين مي

ل است اما اخيرا در آمریكا طرفدار پيدا كرده است. فواید روغن یافت. استفاده از روغن دانه كتان در اروپا بسيار متداو

است  ALAبه نام  3دانه كتان بسيار بيشتر از روغن ماهي است. روغن دانه كتان حاوي مقادیر زیادي از یك نوع امگا

 به این ترتيبتوان در ساالد استفاده كرد كه كه بدن نيازمند آن است. و برخالف روغن ماهي، روغن دانه كتان را مي

شود. عالوه بر این، روغن كتان تصفيه نشده بر خالف روغن ماهي حاوي تر ميمصرف مقدار زیادي از  آن، ساده

ات روده و پروستهاي سينه، یك نوع فيبر گياهي است كه نشان داده شده باعث كاهش خطر ابتال به سرطان ،99ليگنان

 شود.مي

یك ماده مغذي كه مورد نياز همه ما است و براي رشد مغزي  -ل به دي اچ اِيرا تبدی 3هاي امگابدن انسان، چربي

 3دهند بدن همه، به صورت یكسان، امگاهایي وجود دارد كه نشان ميكند. اما نشانهمي -جنين و نوزادان حياتي است

اند شيرده كه تصميم گرفته كند. به همين دليل من اكيدا به زنان باردار ورا به صورت موثر به دي اچ اِي تبدیل نمي

كنم حتما مقدار كافي روغن دانه كتان ) دو قاشق چایخوري در روز( در رژیم خود بگنجانند ماهي نخورند توصيه مي

هاي هاي چرب حاوي مقادیر زیادي دي اچ ِاي هستند اما آلودگيهاي دي اچ اِي مصرف كنند. ماهيو همچنين مكمل

 زند. ها به بدن ما و به ویژه نوزادان و كودكان لطمه ميود در ماهيزیست محيطي و فلزات سمي موج

هاي گياهي سالم استفاده كنند وجود دارد. البته موضوعات و مالحظات متعددي براي افرادي كه قصد دارند از رژیم

یه، سوزان ذهایي را كه توسط متخصص برجسته تغبراي دستيابي به مشاوره عملي و همچنين طبيعي من اكيدا كتاب

همچنين خواندن دو كتاب دیگر   [30]كنم. را، توصيه مي 100«گياهخوار بودن براي خنگ ها»هاوال نوشته شده از جمله 

 101«دنگياهخوار ش»را كه توسط دو متخصص شناخته شده تغذیه؛ وسانتو ملينا و برندا دیویس نگاشته شده با عنون 

 [31]كنم. را قویا توصيه مي  102«وگن شدن»رك با ویكتوریا هریسون نوشته شده( و ) كه به صورت مشت

آل، رژیمي نيست كه تنها دربرگيرنده مواد مغذي مورد نياز باشد. این رژیم همچنين باید براي البته رژیم غذایي ایده

دارد و هم ذائقه ما هم دلپذیر باشد. به عقيده من، بهترین رژیم غذایي، رژیمي است كه هم ما را سالمت نگاه مي

                                                 
31 Free range: منظور مرغی است که در قفس پرورش نیافته است. م 

99 lignan 

100 Being Vegetarian for Dummies 

101 Becoming Vegetarian 

102 Becoming Vegan 
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م مان را نيز بنوازد  آن ههاي ما را تغذیه كند اما همچنين باید روحبرایمان لذتبخش باشد. این رژیم البته باید سلول

 با طعم هاي گوارا و  متنوع و همچنين با پيوند دادن  ما به عقالنيت، زمين و به یكدیگر.

هاي هاي محقر و عمارتها، در خانهها و كوهاند. در جنگلهميشه و همه جا، مردم موقع صرف غذا دور هم جمع شده

اني،  زیر آسمان پرستاره و كنار اجاق، ما همواره سپاسگزار غذا بوده ایم. در نزد من بهترین رژیم غذایي، رژیمي اعي

 است كه ما را به انسانيت پيوند دهد و به ما كمك كند كه سپاسگزار هدیه زندگي  باشيم.

 موضع گيری
هزار پرستار زن مشاركت داشته  90من  دوستي دارم كه یك محقق نمونه  است؛ او كسي است كه در انجام  تحقيق از 

تحقيق از این پرستاران  در سال  [32]در مجله طب بریتانيا منتشر شد.  1998است. این تحقيق نخستين بار در سال 

نفر از آنها به دليل ابتال به  394نفر از این پرستاران دچار حمله قلبي  شدند و  861 ،1994آغاز شد. تا سال  1980

 1984، 1980هاي اي را در سالهاي چند گزینههاي عروقي جان خود را از دست دادند. این پرستاران پرسشبيماري

كردند شتر آجيل در هفته مصرف ميگرم  یا بي 140ها نشان داد كه پرستاراني كه پاسخ دادند. تحليل داده 19990و 

هاي قلبي و عروقي و حمالت گرم  آجيل مي خوردند مبتال به بيماري 28درصد كمتر از از پرستاراني كه در ماه،  35

، سبزي، فيبر و یا چربي بود و به طور كامال قلبي شدند. این ميزان كاهش خطر، بدون در نظر گرفتن مصرف ميوه

اراحتي  قلبي پرستاران تاثير گذاشته بود. همچنين این تاثير، مستقل از سيگار كشيدن، مستقل بر كاهش ریسك ن

ها بود. دوست من همواره مراقب مصرف الكل، ورزش كردن، شاخص توده بدني و استفاده از ویتامين ئي و سایر مكمل

 این تحقيق از فرضيه احتمال ارتباط:» شوند. او نوشتها تایيد نمياست تا ادعاهایي را مطرح نكند كه كامال توسط داده

 [33]« كند.ميان مصرف آجيل و كاهش ریسك ابتال به بيماري قلبي حمایت مي

كند. من از صميم قلب او را دوست كارانه ي دانشمندان صحبت ميبينيد، دوست من به زبان محافظههمانگونه كه مي

كنم به اندازه كافي اطالعات داریم مواقع باید این نوع ادبيات را كنار گذاشت. من فكر مي كنم برخيدارم اما فكر مي

هاي غذایي گياهي صحبت كنيم. من معتقدم كه شواهد فعلي قویاً تا با شفافيت در مورد فواید غذاهاي كامل و رژیم

 دهند.لي ما را تغيير مياي است كه مسير حركت فعهاي فرديهاي عمومي و انتخابحامي اتخاذ  سياست

گير شناسان پيوسته، ارتباط معكوسي ميان سالمت بهتر و درصد چربي حيواني موجود در رژیم غذایي پيدا همه» 

 [34]دكتر اندرو ویل(  «)كنند.مي

دانم كه هيچ تحقيق علمي و پزشكي، به تنهایي گيري علمي قائل هستم. و ميمن احترام خاصي براي دقت و سخت

كنم كه گرفتار نشدن در سكون مراكز علمي، بسيار مهم است. اگر ما بسيار قطعي نيست. در همين حال احساس مي

هاي غذایي هم در این كشور و هم ر حوزه انتخابكار باشيم، آنگاه اسير روزمرگي خواهيم شد. و روزمرگي دمحافظه

در سراسر جهان، براي سالمت ما مفيد نخواهدبود. گزارش رئيس بخش پزشكي ارتش در مورد تغذیه و سالمت نشان 

 100دهد كه دو سوم مرگ و ميرها در آمریكا مرتبط با رژیم غذایي است. بيماري قلبي در هر ساعت جان بيش از مي

شخص مي تواند تصميم بگيرد كه شواهد و مستندات كافي  در یك نقطه مشخص،   [34]گيرد. ریكا مينفر را در آم

براي اقدام عملي وجود دارد. به نظرم در باب  فواید غذاهاي كامل و رژیم گياهي، از این نقطه ي احراز یقين عبور 

 ایم.كرده

علوم انستيتو تحقيقات سرطان آمریكا هم با نظر من موافق است. دكتر كمپل همچنين دكتر كالين كمپل، مشاور ارشد 

 -كورنل -ترین پژوهش آماري سالمت در تاریخ پزشكي جهان است. نام این پژوهش آماري، پروژه چينمدیر جامع

 ه در مورد ارتباطترین مطالعه بزرگ مقياسي كجامع»  آكسفورد است. نيویورك تایمز در مورد این تحقيق نوشت:

 ما یك ارتباط»كمپل در مورد نتيجه این مطالعه نوشت: « ميان رژیم غذایي و خطر ابتال به بيماري انجام شد است.

هاي بسيار قوي ميان مصرف حتي مقادیر كمي از غذاهایي حيواني و افزایش شيوع بيماري قلبي، سرطان و بيماري

 «مشابه كشف كردیم.
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ن فرا رسيده تا موضع گيري كنيم. همواره امكان یادگيري بيشتر وجود دارد و همواره نتایج من معتقدم كه زمان آ

يم اما توانيم صبر كنبرخي تحقيقات با تحقيقات دیگر متناقض خواهد نمود. ما براي رسيدن به یقين صد در صد مي

انيم صبر كنيم تا تك تك جزئيات، معلوم توها نفر در حين این انتظار، زجر خواهند كشيد و خواهند مرد. ما ميميليون

شوند و تمام مجادالت حل و فصل شوند اما در این صورت توان  خود را براي مقابله با یكي از عظيم ترین معضالت 

 اجتماعي و اخالقي معاصر، عاطل خواهيم نهاد.

طرف بي»ا این سياست خود را دهند فاصله خود را حفظ كنند. آنهشناسم كه ترجيح ميمن دانشمندان بسياري را مي

خوانند. این افراد واجد استانداردهاي باالي علمي هستند اما چندان خود را درگير مشكالت واقعي جهان مي« ماندن

هایشان آلوده شود. مشكل این است كه در همين حال، مردم در فضایي ها و ایدهكنند چون بيم آن دارند كه دستنمي

اند سرگردان مي شوند و عرضه همين محصوالت به سالمتي وش محصوالت خود بوجود آوردهمبهم كه صنایع براي فر

ردن كنند زماني كه وقت بازگو ككند.)تبليغاتي كه این صنایع صدها ميليون دالر برایشان هزینه ميآنها لطمه وارد مي

 رسد، چندان دقيق نيستند.(حقيقت كامل فرا مي

 دانيمآنچه كه می

 گيرند: تبليغاتها اطالعات خود درباره مواد غذایي را از كجا ميایيبيشتر آمریك 

 [36]ميليون دالر   40كند: مبلغي كه شركت كلوگس ساالنه براي تبليغ كورن فلكس شكري خود صرف مي 

  [37] ميليون دالر  190كند: مي« سبيل شيري»مبلغي كه ساالنه صنعت لبنيات صرف تبليغات 

 [38]ميليون دالر    800كند: پولي كه مك دونالد ساالنه صرف تبليغ محصوالت خود مي 

 [39]كند: یك ميليون دالر   پولي كه انستيتو ملي سرطان ساالنه صرف تبليغ مصرف ميوه و سبزي مي 

ها به اندازه كافي شفاف شود كه به ازاي هر تز دكترا ، یك تز دكتراي خالف آن هم وجود دارد. اما دادهميگفته 

د فوای هستند. یك تغيير فرهنگي به سوي رژیم غذایي گياهي و همچنين رژیمي كه محور آن غذاهاي كامل باشد،

 تر خواهد بود. این تغيير نه تنها به معناي بيماريالمبسياري دارد. براي بسياري از مردم، این تغيير به معني زندگي س

تر خواهد بود. این تغيير به قلبي، سرطان و چاقي كمتر خواهد بود بلكه به معني مردم فعال، پویا، پرانرژي و خالق

ن از هایي خواهد بود كه بر اثر مرگ زودهنگام عزیزان شامعناي ترس كمتر از پيري و همچنين تعداد كمتر خانواده

 شوند. این تغيير براي بسياري از مردم به معناي زجر كمتر و لذت بيشتر خواهد بود.هم گسيخته مي

بار است كه آمریكا تنها كشوري در ميان كشورهاي كامال صنعتي جهان است كه خدمات آور و فاجعهامروزه واقعا شرم

ن است كه تغيير فرهنگي گسترده در جهت گياهخواري كند. واقعيت اما ایسالمتي اوليه به شهروندان خود ارائه نمي

توان در نهایت نيازهاي جویي ميهاي پزشكي خواهد شد كه از محل این صرفهمنجر به صرفه جویي گسترده در هزینه

 اوليه سالمتي مردم آمریكا را پوشش داد.

 دانيمآنچه كه می

 ميليارد دالر 65ر آمریكا: هاي پزشكي ساالنه مستقيما مرتبط با سيگار كشيدن دهزینه 

 [40]ميليارد دالر   120تا  60هاي پزشكي ساالنه مستقيما مرتبط با مصرف گوشت در آمریكا: هزینه 

در نظر ما، این خبر خيلي خوبي است كه تغيير فرهنگي به سوي رژیم گياهي و غذاهاي كامل، فواید بسياري براي ما 

هاي دیگري هم وجود دارند كه از این موضوع رضایت ندارند؛ به ویژه داشت. با این حال افراد و گروهدر بر خواهد 

 ریزیم.زنيم  و به جيب آنها پول ميصنایعي كه ما با خرید و مصرف محصوالتشان  به خود لطمه مي

هاي غذایي و كشاورزي كشور هم  سيطره از آنجا كه  این صنایع بودجه هنگفتي براي تبليغات دارند و  بر سياست

هاي آنها را خواهيم شنيد. آنها همواره به ما خواهند گفت كه فالن موضوع محرز نيست؛ یا مي گویند دارند، مكررا پيام

ند؛ یا سابقه بدي كه براي گوشت ایجاد شده، منصفانه نيست. دهكارشناسان سالمت، همواره نظر خود را تغيير مي

هاي خود مدعي مي نویسند و در كتاب همچنين در این ميان، افرادي هم هستند كه براي پر كردن جيب خود كتاب
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توانند هرقدر دوست دارند گوشت و سوسيس بخورند و در عين حال وزن كم كنند. آنها به مردم مي شوند كه مردم مي

 هاي حيواني نيست.خواهند گفت كه مطلقا هيچ  نيازي به كاهش مصرف فراورده

صداهاي واضح، آگاه و آرامي در ميان ما وجود دارد كه ما را به سویي هدایت  خوشبختانه، همزمان با این ادعاها،

 و لذت است.پویایي  ها و همچنين زندگي سرشار از سالمي،كنند كه سرانجامش كاهش ابتال به بيماريمي

پروژه سالمت چين، یك پروژه مشترك ميان چين و آمریكا بود كه در آن، تاثيرات تغييرات بوجود آمده در رژیم »

مورد بررسي قرار گرفت. نتيجه این بررسي  1978شان، پس از اصالحات اقتصادي سال غدایي مردم چين بر سالمتي

قلبي و عروقي و چاقي مرتبط با افزایش  موارد اخير سرطان پستان، سرطان روده بزرگ، بيماري چنين بود: افزایش

ها در شرایطي رخ داده كه ميزان مصرف گوشت در ميان مصرف گوشت است. البته افزایش موارد ابتال به این بيماري

كسري از ميزان مصرف مردم آمریكا و اروپا است...دكتر كالين كمپل از دانشگاه كورنل كه سرپرست  مردم چين تنها

كند كه مصرف زیاد گوشت به تنهایي عامل اصلي ساالنه كارانه برآورد مياین پروژه تحقيقاتي بود به صورت محافظه

لي است كه صنعت گوشت در آمریكا در سال هاي پزشكي در آمریكا است. این در حاميليارد دالر هزینه 120تا  60

ميليارد دالر فروش داشت. اگر برآورده كمپل درست باشد، آنگاه صنعت گوشت چاه ویل  اقتصاد  100حدود  1997

[41]بان جهاني( )برایان هالویل، انستيتو دیده« آید.آمریكا به شمار مي
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 ۶فصل 

 بی اس دارید؟
 

پرسند: آیا ما براي دریافت كلسيم كافي نيازي به لبنيات غلب از من سئواالتي در مورد محصوالت لبني ميمردم ا

 نداریم؟ آیا خوردن شير، مهم و ضروري نيست؟

كه در چند سال اخير در هر گوشه و كنار شهرها نمایان شده را باور كنيد، حتما « سبيل شيري»اگر شما پيام تبليغات 

 هم باور خواهيد كرد. اما این تبليغات چند اشكال دارند.این موضوع را 

ه شركت كردند و مدعي شدند ك« سبيل شيري»هاي مشهور آمریكایيان آفریقایي االصل در تبليغات بسياري از چهره

هاي مشهور عبارتند از: ووپي هشود. برخي از این چهرمصرف شير باعث جلوگيري از ابتال به پوكي استخوان مي

برگ)بازیگر(، اسپایك لي)كارگردان(، تایرا بنكس)مدل(، پتریك ایووینگ و دنيس رادمن)بسكتباليست(، ونوس و گلد

ها، نفوذ زیادي دارند و بدون تردید معتقدند كه با حضور در این هاي دیگر. این چهرهسرنا ویليامز)تنيسور( و خيلي

د این است كه به گفته اداره غذا و دارو )اف دي اِي( هيچ داننكنند. آنچه كه آنها نميتبليغات به مردم خدمت مي

شواهدي وجود ندارد كه افزایش كلسيم خوراكي از طریق مصرف شير باعث كاهش احتمال ابتالي آمریكایيان آفریقایي 

 [1]االصل به پوكي استخوان شود. 

هاي شاخص مرد مانند بيل كلينتون رئيس جمهور اسبق آمریكا، استيو یانگ ستاره سابق همچنين بسياري از چهره

گوایر ستاره بيسبال آمریكا در تبليغات سبيل شيري حاضر شدند و خوردن شير براي جلوگيري از فوتبال و مارك مك

د دارد. اف دي اِي تاكنون نتوانسته شواهدي براي اثبات اند. اینجا هم مجددا مشكل وجوپوكي استخوان را تبليغ كرده

 [2]كنند بيابد. كاهش ابتال به پوكي استخوان در مرداني كه شير مصرف مي

هاي گفت و گوي تلویزیوني را در تبليغ سبيل شيري دیده باشيد كه مدعي است شاید شما، لري كينگ، مجري برنامه

گوید كه اف دي اِي نتوانسته شود. اما این تبليغ نميعث كاهش احتمال ابتال به فشار خون باال ميمصرف شير با

 [3]شواهدي بيابد مبني بر اینكه  افزایش مصرف شير باعث كاهش ریسك ابتال به فشار خون باال مي شود. 

شود تا زنان، گویند كه كلسيم موجود در شير باعث مييدر مورد زنان چطور؟ دهها تبليغ سبيل شيري به ما م

سال و با  12هاي قویتري داشته باشند و مبتال به پوكي استخوان نشوند. اما در پي تحقيقي كه كه به مدت استخوان

هزار زن توسط مركز پرستاري سالمت انجام شد، مشخص گردید كه هيچ شاهدي مبني بر كاهش ابتال به  78حضور 

استخوان و یا شكستگي استخوان در پي مصرف مقادیر زیادي شير وجود ندارد. در حقيقت، این مطالعه نشان پوكي 

برابر بيش از زناني  1.45خوردند داد كه احتمال شكستگي استخوان لگن در زناني كه روزانه دو ليوان شير یا بيشتر مي

 [4]خوردند. بود كه یك ليوان یا كمتر شير در هفته مي

در مجله آكادمي متخصصان كودكان آمریكا منتشر شد،  2000خب، در مورد دختران چطور؟ در تحقيقي كه در سال 

سال مورد بررسي قرار گرفتند. دوران بلوغ، دوران بسيار سرنوشت سازي  6ساله به مدت  18تا  12گروهي از دختران 

درصد توده استخواني خود را در سن بلوغ كسب  60تا  40متوسط، براي سالمت استخوان است چون یك دختر 

ميلي گرم كلسيم در  1500تا  500مصرف بين » گيري كردند: كند. محققان در پایان تحقيق خود اینگونه نتيجهمي

هاي انسالگي، یا افزایش ميزان كل مواد معدني استخو 18روز... ارتباطي به چگالي مواد معدني استخوان لگن در سن 

وتي كردند از لحاظ رشد استخواني تفاتر، هيچ یك از دختراني كه كلسيم كمي مصرف ميبه عبارتي ساده« بدن نداشت.

كردند، نداشتند، كه البته این مطلب در تحقيقات دیگري هم ثابت شده بود. بر با دختراني كه كلسيم زیاد مصرف مي

قيقا در دانستند كه كشف آنها دتغييري ایجاد نكرده بود. محققان ميخالف پيام صنعت لبنيات، مصرف كلسيم اضافه، 
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هاي قوي مستلزم مصرف مقادیر زیادي كلسيم است. تونلي لوید تضاد با باور عمومي جامعه است كه داشتن استخوان

ایش مصرف زكردیم كه افما تصور مي» از دانشگاه پنسيلوانيا كه یكي از نویسندگان این تحقيق بود صادقانه گفت:

كلسيم خوراكي باعث افزایش تراكم استخوان در سن بلوغ خواهد شد. و ناگفته پيداست كه از اینكه متوجه شدیم 

 [5]« خالف فرضيه مان ثابت شده، متعجب شدیم.

آوري طوماري، با جمع (( به سر آمد  و به همين دليلPCRMصبر كميته پزشكان براي طب مسئوالنه ) ،2000در سال 

از كميسيون تجارت فدرال خواستار یك تحقيق فوري در مورد ادعاي صاحبان تبليغات سبيل شيري شدند. این كميته 

از كميسيون تجارات فدرال خواست تا بررسي كند كه چرا هيات تبليغات صنعت ملي شير و انجمن صنعت شير، حقایق 

 اند.اند و تبليغات گمراه كننده و مضر تحویل مردم دادهعلمي مربوط به شير را  دستكاري كرده 

بليغات ت كنند، گروه پزشكان از چندي قبل نسبت به این تبليغ انتقاد داشتند اما آنچه باعث شد تا طوماري جمع

سبيل شيري جدیدي بود كه در آن مارك آنتوني، خواننده و چهره جذاب التين حضور داشت. او تلویحا مدعي شده 

د كه كند. اما گروه پزشكان معتقد بودند كه شير از بروز پوكي استخوان در بين مردم با اصليت التين جلوگيري ميبو

هاي با اصليت التين از در واقع هيچ مدركي كه ثابت كند آمریكایي:»طرفداران مارك آنتوني الزم است بدانند كه 

هایي آسيایي هاي التين مانند آمریكایين اینكه بيشتر آمریكایيبرند، یافت نشده است. بدتر از آخوردن شير، بهره مي

هاي آفریقایي االصل و بوميان آمریكا، نسبت به الكتوز موجود در شير حساس هستند و با خوردن االصل، آمریكایي

 [6]« . شوند.شير دچار مشكالت گوارشي مي

 دانيمآنچه كه می

 100تا  90وز در ميان افراد بزرگسال آمریكایي كه اصليت آسيایي )شرق دور(  دارند: الكت عدم تحمل 

 [7]صددر

  :درصد  95عدم تحمل الكتوز در ميان بوميان آمریكا 

 درصد 70تا  65هایي كه اصليت آفریقایي دارند: عدم تحمل الكتوز در ميان آمریكایي 

 درصد 70تا  65هایي كه اصليت ایتاليایي دارند: عدم تحمل الكتوز در ميان آمریكایي 

 درصد 60تا  50هایي كه اصليت التين دارند: عدم تحمل الكتوز در ميان آمریكایي 

  :درصد 10عدم تحمل الكتوز در ميان افرادي كه اصليت هند و اروپایي دارند 

صنعت  »دكتر نيل برنارد، موضع صریحي در مورد تبليغات لبنيات داشت: رئيس كميته پزشكان براي طب مسئوالنه،

لبنيات كمكان در حال ماست مالي كردن خطرات شير گاو است. كمپين سبيل شيري كه تقریبا در همه جا حاضر 

ملكرد ود عاست، ادعاهاي گمراه كننده اي در مورد جلوگيري شير از ابتال به پوكي استخوان و فشارخون باال و نيز بهب

اند كه شير، كند. مطالعات اخير از جمله مطالعه سالمت پرستاران هاروارد نشان دادهورزشي با مصرف شير، مطرح مي

هيچ نقش محافظتي در برابر شكستگي استخوان ندارد. و تبيلغات سبيل شيري،هيچ ذكري از  اثرات جانبي شير از 

 «چاقي و بيماري قلبي به ميان نمي آورد. و تخمدان، دیابت،جمله افزایش احتمال ابتال به سرطان پروستات 

بد نيست بدانيد كه آگهي سبيل شيري را شركت  بونزل ورلدواید كه یك آژانس تبيلغاتي است، براي صنعت شير 

 آمریكا طراحي كرده است. در پي موثر بودن این تبليغ، شوراي توليد كنندگان مشروبات الكلي  آمریكا هم از بونزل

 [8] روبات الكلي در آمریكا كمك كند.خواست تا به اعضاي این شورا براي افزایش مصرف مش

 ها در روح و روان ما رخنهبه اعتقاد من مهم است كه ادعاهاي تبليغات صنعت لبنيات را بررسي كنيم چون این تبليغ

اند و این دقيقا اند. آنها همه ما را تحت تاثير قرار دادهثير قرار دادهاند و نحوه تفكر و عمل من و شما را تحت تاكرده

 همان هدفي است كه صنعت لبنيات به خاطر آن ميليون ها دالر در سال، هزینه مي كند.
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 توطئه كلسيم
هاست كه صنعت لبنيات ما را با تبليغات بمباران كرده كه  شير، كامل ترین غذاي طبيعت است. البته این تبليغات سال

كيلویي است كه قرار است  طي  40ترین غذا براي رشد گوساله هاي معموال به این نكته اشاره نمي كنند كه شير كامل

 كيلویي تبدیل شود. 200یك سال به گاوهاي 

 [9]«. مسئوليتي استرح كرده اند، بيمطالبي كه برخي پزشكان عليه شير مط»گوید: ن حين  اداره لبنيات ميدر ای

اما در واقع بسياري از پزشكان مشهور از جمله، دكتر فرنك اوسكي )مدیر سابق بخش كودكان در مدرسه طب دانشگاه 

كان جان هاپكينز(، دكتر بنجامين اسپوك، دكتر نيل برنارد، دكتر جان مك جان هاپكينز و پزشك ارشد مركز كود

ه هاي دیگر به صورت عمومي و با اصرار توصيدكتر چارلز اتوود و خيلي دوگال، دكتر مایكل كلپر، دكتر روبرت كراجيان،

 [10]اند كه محصوالت لبني، مصرف نكنيم. كرده

براي »گوید: بليغات لبني، این است كه ما براي دریافت كلسيم كافي به شير نياز داریم. اداره لبنيات ميتاكيد اصلي ت

هاي آن، بسيار دشوار است. یك از دالیل آن، انسان، دریافت كلسيم مورد نيازش از غذا، بدون مصرف شير و فراورده

جات، سبزیجات و حبوبات بسيار كم توسط ند ميوهسهولت جذب است. كلسيم موجود در بسياري از غذاهاي دیگر مان

 [11]« شود. یعني، سهولت جذب ندارد.دستگاه گوارش انسان جذب مي

رسد، اما آیا این حقيقت دارد كه كلسيم موجود در شير بهتر از كليسم موجود در این موضوع به نظر متقاعد كننده مي

 شود؟سبزیجات، جذب مي

 دانيمآنچه كه می

 ) به نقل از ژورنال تغذیه باليني آمریكا(: [12]ميزان جذب كلسيم 

  :درصد 63.8جوانه بروكسل 

  :درصد 57.8برگ خردل 

  :درصد 52.6بروكلي 

  :درصد 51.6شلغم 

  :درصد 50كيل 

  :درصد 32شيرگاو 

وجود  هاي آن همالبته كلسيم در مواد غذایي غير از شير و فراورده» شود:در یك تبليغ دیگر لبنيات به ما گفته مي

 300توانيم كلسيم مورد نياز روزانه خود را از این مواد غذایي تامين كنيم؟ به سختي... براي دریافت دارد اما آیا ما مي

پيمانه اسفناج پخته،   8پيمانه لوبيا قرمز، یا  11 فنجان شير(، شما بایدگرم كلسيم قابل جذب )موجود در یك ميلي

 پيمانه بروكلي بخورید.  2.5وعده غذایي مخلوط سویا و توفو یا  2پيمانه دانه كنجد، یا  2.5یا 

هاي رسد اما بر اساس معتبر ترین كتاب مرجع درباره ارزش غذایي و تغذیه  )ارزش غذایي وعدهبه نظر متقاعد كننده مي

گرم كلسيم است اما ميلي 300ادعاي این تبليغات بسيار دور از واقعيت است. یك ليوان شير حاوي  رایج بوز و چرچ( ،

 توانيد هميناست. بر خالف آنچه صنعت لبنيات مدعي است، شما مي ميلي گرم( قابل جذب 96درصد از آن ) 32تنها 

پيمانه بروكلي  1.5مقدار كلسيم قابل جذب را از كمي بيش از نيم پيمانه توفوي غليظ كه با كلسيم تهيه شده، یا از 

 [13]پخته شده و یا از یك سوم پيمانه دانه كنجد بدست بياورید.  

 ا كيست؟حق ب

 «هاي وگن منشاء نگراني عمده است.مصرف اندك كلسيم توسط بچه» 

 [14]اداره لبنيات كانادا    -
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هاي غذایي مختلف ها و بزرگساالن كشورهاي مختلف و همچنين فرهنگپس از سپري شدن دوران شيرخواري، بچه» 

كه از نظر حجم كلسيم موجود در آن بسيار با یكدیگر تفاوت دارند. اما كنند اي استفاده ميهاي غذایياز رژیم

 «اي انسان دارد.شواهدي نيست كه نشان دهد تفاوت در مقدار كلسيم مصرفي پيامدي براي سالمت تغذیه

 [15]اي سالمت كانادا   هاي تغذیهتوصيه -

 

گرم در روز ميلي 300توان به راحتي بيش از هاي آن، نميبدون مصرف شير و فراورده» گوید:اداره لبنيات به ما مي

 [16]«  كلسيم مصرف كرد.

ز ااین ادعا واقعا عجيب است چون اساسا هيچ سند و مدركي مبني بر حمایت و تایيد آن وجود ندارد. در واقع بسياري 

اخته اند. كنند( پردتحقيقات، به بررسي مصرف كلسيم وگن ها )گياهخواراني كه اصال از محصوالت لبني استفاده نمي

تحقيق  10گرم نبوده است. در واقع نتيجه ميلي 300در هيچ یك از این تحقيقات، متوسط مصرف روزانه كلسيم، زیر 

گرم و ميلي 437ين ميزان مصرف روزانه كلسيم توسط وگن ها به عمل آمده درباره وگن ها نشان مي دهد كه حد پای

 [17]گرم بوده است.  ميلي 627گرم بوده است. متوسط مصرف روزانه كلسيم توسط وگن ها، ميلي 1100حد باالي آن 

اما  كنند،القاء كند دریافت مي خواهدكه وگن ها، كلسيم بسيار بيشتري نسبت به آنچه كه  صنعت لبنيات ميدر حالي

كنند. اما ميزان كلسيم تعيين شده از سوي دولت آنها به ميزاني كه دولت فدرال توصيه كرده، كليسم دریافت نمي

فدرال به طرز بحث برانگيزي  باال است كه  دليل  اصلي آن، فشارهاي سياسي وارد شده از سوي صنعت لبنيات است. 

 رسند.درصد جمعيت آمریكا به ميزان كلسيم تعيين شده توسط دولت فدرال نمي 90، بلكه نه تنها بيشتر وگن ها

گمراه كننده است. فردي كه پروتئين حيواني و نمك كمي این تصور كه همه مردم به ميزان واحدي كلسيم نياز دارند، 

 [18]ند. د، به كلسيم نياز پيدا ككند شاید نصف كسي كه از رژیم غذایي رایج آمریكاي شمالي پيروي مي كنمصرف مي

خورید و یا مصرف پروئين حيواني شما باال است، نوشيد، نمك زیاد ميهاي گاز دار مياگر شما تحرك ندارید، نوشابه

 –درال ت فهاي شما به كليسم زیادي نياز پيدا خواهند كرد و بد نيست كه به ميزان توصيه شده دولآنگاه استخوان

كلسيم مصرف كنيد. مصرف این مقدار كلسيم شاید به شما كمك  -است شده تعيين لبنيات صنعت تاثير تحت كه

هاي بد شما را جبران كند. اگر  نگران سالمتي و استحكام كند اما انتظار نداشته باشيد كه این كلسيم اضافي، عادت

متعادل  هاي گازدار نخورید، به اندازههاي خود هستيد بهتر است كه به صورت مداوم ورزش كنيد، نوشابهاستخوان

هاي حيواني را ترك كنيد حداقل آن را كاهش بدهيد. در توانيد مصرف گوشت و سایر پروتئيننمك بخورید و اگر نمي

تر خواهند شد و سالمت كلي شما از بسياري هاي شما مستحكماینصورت شما احساس بهتري خواهيد داشت، استخوان

 جهات، بهبود خواهد یافت. 

هاي شما موثر هستند و در واقع پایه و اساس ت، به ویژه ورزش مداوم، براي استحكام استخواندر واقع رعایت این نكا

علمي دارند؛ نه مثل جنون تبليغاتي كلسيم كه این روزها از سوي صنعت لبنيات براه افتاده است. گفته مي شود، و 

هاي انتري كه سالمت استخوز موضوعات مهممن با این نكته موافقم، كه  این تبليغات براي كلسيم باعث شده تا مردم ا

 كند، غافل شوند.آنها را تامين مي

اید  كننده اند. شما احتماال تبليغات آنها را دیدهمن همواره در شگفت ام كه تبليغات صنعت لبنيات تا چه حد گمراه

، 1994اهد شد. اما در سال هاي ما در پيري خوهاي لبني منجر به استحكام استخوانگویند مصرف فراوردهكه  مي

گيرشناسي آمریكا، تحقيقي درباره زنان و مردان مسن منتشر كرد كه نتایج آن كامال متفاوت بود. افراد مجله همه

واقع دو برابر  افرادي كه مصرف لبنيات كمي داشتند در معرض خطر سالمند كه مصرف لبنيات باالیي داشتند در

 [19]شكستگي لگن بودند.  

سي سي  شير بدون چربي )براي  250ليوان  3شوراي ملي لبنيات، حامي مالي تحقيقي شد كه در آن زنان یائسه 

كردند. كردند در حالي كه گروه كنترل زنان یائسه شير مصرف نميميلي گرم كلسيم روزانه( مصرف مي 1500تامين 
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تغذیه باليني آمریكا منتشر شد، شورا خيلي رضایت نداشت. چرا كه نتایج اما هنگامي كه نتایج این تحقيق در مجله 

كلسيم بيشتري كنترل  از  نسبت به زنان گروه این تحقيق نشان داد زناني كه شير زیادي مصرف مي كردند 

 [20]هایشان از دست دادند.  استخوان

دانستند كه چرا نوشيدن شير، با افزایش از دست دادن كلسيم مرتبط ند ميدانشمنداني كه این تحقيق را انجام داد

تحقيقات بسياري نشان داده اند كه هر چه پروتئين حيواني بيشتري بخوریم، كلسيم بيشتري از دست مي  [21]است  

 دهيم.

ي مناقشه برانگيزي براي مجامع علمي نيست. تاثير مصرف پروتئين حيواني بر دفع كلسيم از بدن انسان، مسئله

كشور انجام دادند  33محققاني كه اخيرا تحقيقات آماري در مورد رابطه رژیم غذایي و شكستگي استخوان لگن در 

 نسبت بين غذاهاي گياهي به غذاهاي حيواني كه فردبين فراواني شكستگي استخوان لگن با « یك ارتباط فوق العاده»

مصرف مي كند كشف كردند. هر چه قدر مردم غذاهاي گياهي بيشتر بخورند )به ویژه ميوه و سبزي( به همان اندازه 

كنند. از سوي دیگر هر قدر غذاهاي شود و كمتر شكستگي استخوان را تجربه ميتر ميهایشان مستحكماستخوان

تر خواهد شد و بيشتر در معرض شكستگي استخوان هاي ما ضيعفري بخوریم به همان نسبت استخوانحيواني بيشت

 [22]خواهيم بود.  

مجله تغذیه باليني آمریكا تحقيقي را منتشر كرد كه بيانگر رابطه قوي ميان نسبت پروتئين  2001همچنين در ژانویه 

هاي آنها بود. در این ي در رژیم غذایي زنان سالمند و ميزان از بين رفتن تراكم استخوانحيواني به پروتئين گياه

ساله  80تا  65سال به طول انجاميد و هزینه آن را انستيتو ملي سالمت تامين كرد بيش از یك هزار زن  7تحقيق كه 

نسبت  ر غذایشان باال بود، گروهي كه ایند به سه گروه تقسيم شده بودند: آنهایي كه نسبت پروتئين حيواني به گياهي

در آنها متوسط و سرانجام گروهي كه این نسبت در آنها پایين بود. زناني كه در گروه نسبت باال قرار داشتند سه برابر 

هاي خود را از دست دادند و همچنين ميزان  شكستگي استخوان لگن آنها چهار گروه نسبت پایين، تراكم استخوان

 . برابر بود

آیا احتمال دارد دليل این اتفاق، عواملي به جز نسبت پروتئين حيواني به پروتئين گياهي بوده باشد؟ به گفته دكتر 

، پژوهشگر ارشد این تحقيق و مدیر كلينيك تراكم استخوان در مركز پزشكي دانشگاه كاليفرنيا در سن 103دبورا سلمير

استفاده از استروژن، مصرف تنباكو، ورزش، مصرف  چون سن، وزن،فرانسيكو، محققان حتي پس از اینكه اثر عواملي 

كلسيم و مصرف مجموع پروتئين را هم از تحقيق حذف كردند، باز هم تاثير شگرف  نسبت پروتئين حيواني به گياهي 

ر بگذارد اث ما تمام عواملي را كه ممكن بود در نتيجه تحقيق»در سالمت افراد مورد بررسي را شاهد بودند. سلمير گفت: 

بررسي و كنترل كردیم اما در نهایت باز هم ارتباط ميان مصرف زیاد  پروتئين حيواني با شكستگي استخوان لگن و 

 «كاهش تراكم استخوان وجود داشت.

ياري كه شود. اما تحقيقات بسالبته باید بگویم كه شخصا باور ندارم كه محصوالت لبني باعث بروز پوكي استخوان مي

مصرف پروتئين حيواني را با كاهش تراكم استخوان و یا از بين رفتن تعادل كلسيم در بدن با مصرف لبنيات را رابطه 

كه  شودنشان مي دهند همگي از بي پایه و اساس بودن تبليغاتي حكایت دارد كه در آنها صنعت لبنيات مدعي مي

 است. مصرف محصوالت لبني هاي مستحكم،تنها راه دستيابي به استخوان

 دانيمآنچه كه می

   [23]كشورهایي كه بيشترین مصرف محصوالت لبني را دارند: فنالند، سوئد، آمریكا، انگليس 

   [24]كشورهایي كه باالترین ميزان پوكي استخوان را دارند: فنالند، سوئد، آمریكا و انگليس 

------------------------------ 

 گرمهاي آفریقایي تبار: بيش از هزار ميليمصرف روزانه كلسيم توسط آمریكایي 
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  :[25]گرم  ميلي 196مصرف روزانه كلسيم توسط سياهپوستان آفریقاي جنوبي 

 برابر  9سياهپوستان آفریقاي جنوبي: هاي آفریقایي تبار در مقایسه با ميزان شكستگي لگن در آمریكایي

 [26]بيشتر 

   [27]ميزان مصرف كلسيم در روستایيان چين: نصف مردم آمریكا 

   [28]ميزان شكستگي استخوان در روستایيان چين: یك پنجم مردم آمریكا 

 شود: پروتئين حيواني، نمك و قهوهف آنها باعث از دستن رفتن پروتئين از طریق ادرار ميغذاهایي كه مصر 

  :[29]گرم  ميلي 28ميزان كلسيم دفع شده در ادرار یك زن پس از خوردن یك همبرگر 

  :[30]گرم ميلي 2ميزان كلسيم دفع شده  در ادرار یك زن پس از نوشيدن یك ليوان قهوه 

 

 شير گاو در مقايسه با شير سويا
هاي اخير صنعت لبنيات جنگي را عليه شير سویا آغاز كرده است. در واقع صنعت لبنيات، از توليد كنندگان نوشيدني

 اید فقط در انحصار صنعتشكایت كرده چون معتقد است استفاده از این واژه ب« شير»سویا به دليل استفاده از واژه 

توان از صنعت لبنيات هم به دليل استفاده از واژه شير شكایت لبنيات باشد. البته این ادعا بسيار مضحك است چون مي

ود بندي شيرها نوشته شاشاره كنند. آیا نباید روي تمام بسته« شير گاو»كرد مگر اینكه آنها به صورت خاص به واژه 

 ت غير از این است؟؟ آیا واقعي«شير گاو»

و  1988هاي ( در باره رژیم گياهخواري در سالADAسوزان هاواال نویسنده اصلي بيانيه هاي اتحادیه تغذیه آمریكا )

هزار عضور این اتحادیه اعطا  70بوده و او همكار منشور این اتحادیه است؛ عنواني كه تنها به یك درصد از  1993

گونه اي مخصوص نوزاد هماناست یعني شير هر گونه 104ویژه-شير، یك ماده گونه» كند:شود. او به ما یادآوري ميمي

ا خورند. و حاال كه ماست.پس چگونه مردم شروع به نوشيدن شير گاو كردند؟ حتي گاوهاي بزرگسال، شير گاو را نمي

 [31]«  كنيم؟ چرا نباید شير سگ یا شير خرس را بخوریم؟به همين بسنده مي خوریم، چراشير گاو مي

، فدراسيون ملي توليد كنندگان شير تالش كرد تا از عرضه شير سویا 2000از بحث  شير خرس كه بگذریم، در سال 

ن فدراسيون در مورد دليل نارضایتي صنعت شير ها جلوگيري كند. سخنگوي ایهاي فروشگاهدر كنار شير گاو در قفسه

 [32]«  این  یك تالش كامال آشكار براي رقابت با محصوالت لبني است.» گفت:

 طور باشد.خدا نكند اين
تا ند كهاي بازاریابي ميدر همين حال صنعت لبنيات حتي صدها ميليون دالر بيشتر صرف تبليغات و دیگر روش

هاي شير گاو و شير سویا را براي ما توضيح بدهد البته آنها چندان نگران نيستند كه در این زمينه كمي هم تفاوت

 مبالغه كنند.

 یك ليوان شير سویاي غني نشده»گوید: به عنوان مثال، اداره لبنيات در مورد تفاوت شير گاو و شير سویا چنين مي

درصد كلسيم موجود در یك ليوان شير  3درصد ویتامين آ و  10ریبوفالوین، درصد  40درصد فسفر،  50تنها حاوي 

 [3]«  گاو است.

 اي به دقت بررسي كنيم.بيایيد این موضوع را براي لحظه

. تفقط نيمي از فسفر؟ برندا دیویس یك متخصص رسمي تغذیه و رئيس گروه  گياهخواران اتحادیه تغذیه آمریكا اس

 كنيم و حتي شاید بيشما در رژیم گياهخواري فسفر فراواني دریافت مي»او از ادعاهاي صنعت لبنيات رضایت ندارد: 

 [34]«  از حد نياز. تأمين فقط نيمي از فسفر موجود در شير گاو یك  مزیت است نه یك نقطه ضعف.
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درصد از ریبوفالوین؟ این موضوع حقيقت دارد كه شير سویاي تقویت نشده فقط حاوي نيمي از ریبوفالوین  40فقط 

ها، هطور در دانسبزیجات سبز برگ، و همين اي،همان مقدار شير گاو است اما ریبوفالوین به وفور در خمير ترش تغذیه

ین كافي، مشكلي براي افرادي نيست كه غذاهاي سالم آجيل، غالت كامل و حبوبات وجود دارد پس دریافت ریبوفالو

كنند( تقریبا به همان اندازه گياهخواران و غير واقع وگن ها )كه محصوالت لبني مصرف نميكنند. درمتنوع مصرف مي

استار، حاوي ریبوفالوین رد اي یك قاشق چایخوري مخمر تغذیه [35]كنند.گياهخواران، این ویتامين را مصرف مي

 [36]است.  (گرمميلي 1.6در یك ليتر شير گاو ) موجود

ه تواند نكتدرصد از ویتامين آ؟ مقادیر زیاد ویتامين آ، سمي است پس كمبود ویتامين آ در شير سویا مي 10تنها 

كه رژیم گياهي دارند بسيار نادر است. عالوه بر  وپایيخوبي باشد. كمبود ویتامين آ در ساكنان آمریكاي شمالي و ار

شود و دليلي ندارد كه این، دليل اینكه شير گاو ویتامين آ زیادي دارد این است كه این ویتامين به آن افزوده مي

 [37]باشد.  هاي داشتهاي غير لبني هم اضافه كنيم؛ البته اگر افزودن آن فایدهنتوانيم این نوع ویتامين را به نوشيدني

درصد از كلسيم موجود در شير گاو؟ مشخص نيست كه صنعت لبنيات این اطالعات را از كجا  آورده است؟   2تنها 

درصد كليسمي كه اداره لبنيات مدعي آن  3شوند بيش از هاي معروف سویا كه در آمریكا فروخته ميهمه نوشيدني

 106شير سویاي وستسوي درصد شير گاو ، 116 105كنند. شير سویاي شركت سویموعرضه مياست، به مصرف كننده 

درصد و  100 108درصد، شير سویاي غني شده پاسيفيك سوي 100 107شده ویتاسويدرصد، شير سویاي غني 100

 9تا  2اند ها سویایي كه غني نشدهدرصد شير گاو، كليسم دارند. حتي نوشيدني 67ا 109شير سویاي ادن سوي اكستر

 كنند.عرضه مي برابر كلسيمي كه اداره لبنيات مدعي آن است،

اي شير گاو و شير سویا به آن در همين حال، چند نكته دیگر هم وجود دارد كه صنعت لبنيات در مورد تفاوت تغذیه

 به عنوان مثال: [38]كند.اشاره نمي

  هاي سویا است به همين برابر بيشتر از چربي اشباع موجود در نوشيدني 9چربي اشباع موجود در شير گاو

 دهد.دليل خيلي بيشتر احتمال بيماري قلبي را افزایش مي

 تري دليل چربي سالمبرابر بيش از شير گاو اسيدهاي چرب ضروري دارند به همين  10هاي سویا نوشيدني

 به بدن مي رسانند.

 گرم ميلي 34هاي سویا عاري از كلسترول هستند در حالي كه شير گاو در هر فنجان حاوي نوشيدني

 كلسترول است. یعني شير گاو براي قلب و عروق شما خيلي زیان بارتر است.

 شود در حالي كه شير ال( ميهاي سویا باعث كاهش مجموع كلسترول و نيز كلسترول بد )ال دي نوشيدني

 [39]شود. به همين دليل شير سویا براي سالمت شما بهتر است. گاو باعث افزایش هر دو نوع كلسترول مي

 110)ژنستاین« هافيتو استروژن»هاي سویا بر خالف شير گاو مقادیر قابل توجهي از موادي به نام نوشيدني ،

 شوند.و غيره( دارد كه باعث كاهش خطر ابتال به سرطان و بيماري قلبي مي 111دایدزن

 درصد كمتر از مرداني كه اصال شير  70كنند احتماال مرداني كه در روز یك تا دو بار شير سویا مصرف مي

 [40]شوند. كنند به سرطان پروستات مبتال ميسویا مصرف نمي

                                                 
105 Soymoo 

106   ٌ Westsoy 

107 Vitasoy 

108 Pacific Soy 

109 Edensoy Extra 

110 genestein 

111 daidzen 
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هاي هاي سویا در گروه شير در دستورالعملاز دیرباز بسيار تالش كرده تا از گنجانده شدن نوشيدني صنعت لبنيات

اي آمریكا پيشنهاد كرد تا هاي تغذیهالعملكميته مشورتي دستور ،2000اي آمریكا جلوگيري كند. اما در سال تغذیه

د. این در حالي بود كه برخي از اعضاي این كميته هاي سویا به عنوان یك گزینه در گروه شير گنجانده شونوشيدني

با شوراي  «استاد مدعو»از هيات تبليغات و تحقيقات صنعت ملي شير، بودجه تحقيقاتي دریافت مي كردند و به عنوان 

 [41]كردند. ملي لبنيات همكاري مي

 دانيمآنچه كه می

 [41]نوع    80هاي مجاز در شير گاوهاي آمریكا : بيوتيكآنتي 

 هاي موجود در شير سویا: صفربيوتيكآنتي 

---------------- 

 ه ها نيستند اما با توقف مصرف شير گاو و بهایي كه به دليل ابتال به یبوست شدید قابل درمان با ملينبچه

 [43] درصد    44شوند: جاي آن، نوشيدن شير سویا درمان مي

 [44]درصد نوشند: یك برآورد مردم عادي  آمریكا از درصد افراد بزرگسالي كه در جهان شير نمي 

 [45]درصد  65نوشند: درصد واقعي افرادي كه در جهان شير نمي 

 

 كندصنعت لبنيات احساس خطر می
كنيد كه صنعت لبنيات دل خوشي از من ندارد، حق با شماست. اما اگر شما هم مانند من فكر كنيد كه  اگر تصور مي

تباه طور كه من اشاشتباه مي كنيد، همان گویم نمي فهمند،ها از من  به این سبب است كه نكاتي را كه ميآن بيزاري

 مي كردم.

 دشمن شماره یك» ها مرا به عنوان چند سال بعد از اینكه كتاب رژیم غذایي براي آمریكاي جدید منتشر شد، رسانه

یري نيست اما من از این لقب بدم نيامد چون باعث شد احساس كنم معرفي كردند. البته این، لقب دلپذ« صنعت شير

 كند.هاي من گوش ميكه حداقل كسي به حرف

مدیره یكي از هاي هياتها حاوي صورتجلسههایي از فرستنده ناشناس دریافت كردم كه این نامهپس از آن من نامه

اعدتا فرستاد قكه این صورتجلسات را براي من ميهاي توليد كننده لبنيات در كشور بود. فردي بزرگترین شركت

خواست كه هویتش فاش شود. پاكت نامه، سفيد بود و آدرس فرستنده یا خواست كه من آنها را ببينم اما نميمي

 توضيح اضافي نيز روي آن وجود نداشت. 

 منحرف و این اطالعات براي من، ها توجه نكردم و حتي تصور كردم كه شاید هدف ارسالدر ابتدا من زیاد به این نامه

ها در مورد جزئيات نحوه اداره سازمان گمراه كردنم باشد. اما این صورتجلسات مانند صورتجلسات بيشتر هيات مدیره

بود و به ندرت حاوي نكاتي بود كه براي من جالب باشد. به همين دليل نتيجه گرفتم كه اینها احتماال صورتجلسات 

 گمراه كردن مرا نداشتند.  واقعي بودند و قصد

اي كه یكي از این صورتجلسات توجه مرا جلب كرد زماني آور بودند. تنها دفعهاین صورتجلسات در واقع بسيار كسالت

 بود.« چگونگي برخورد با جان رابينز» بود كه یكي از جلسات هيات مدیره درباره موضوع 

وجود دارد یا خير و در حقيقت پس از خروج از دبستان دیگر از هيچ دانستم كه آیا لزومي براي برخورد با من من نمي

كس لزوم برخورد با خودم را نشنيده بودم. آخرین باري كه یك نفر قصد برخورد با من را داشت، معاون دبيرستان 

 و اقداماتي محل تحصيلم بودم اما كه ارزشي ندارد بازگویي  كنم. با این حال اعضاي محترم هيات مدیره، در مورد من

كه براي برخورد با من الزم است، بحث طوالني داشتند. كامال مشخص بود كه آنها نه فقط مرا جدي گرفته بودند بلكه 

 هاي من گوش بدهند.تا سرحد مرگ نگران این موضوع بودند كه مبادا مردم آمریكا به حرف
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شده بود. من دقيقا كلماتي كه در صورتجلسه در صورتجلسه چندین ایده مختلف در مورد نحوه برخورد با من ثبت 

ا باید  م» كم بگيرید:كنم تا مبادا شما هم مثل من، احساسي بودن این آقایان را دستآمده است را براي شما بازگو مي

فصيح، جذاب و قابل باور است. ما باید در  تيپ،هند. او خوشدر مورد جان رابينز كاري كنيم. مردم به او گوش مي

 «خواهيم مردم از او چيزي یاد بگيرند.هاي او چه كار كنيم؟ ما نميرد این ویژگيمو

به محض اینكه نامه را باز كردم با همسرم تماس گرفتم وهمه چيز برایش او توضيح دادم بخصوص این نكته را كه مرا 

هاي من فته بودند كه حرفلطفا توجه كنيد كه آنها نگخطاب كرده بودند. اما صرفنظر از ظاهر من، « تيپخوش»

 هاي من گوش ندهند.خواستند كه مردم به حرفخالف واقع است بلكه آنها تنها مي

ها مرا تهدیدي براي با آنكه ترسيدن آنها از من برایم سرگرم كننده بود اما من هنوز هم متعجب هستم كه چرا آن

ن شركت توليد كننده بستني در جهان بودند بلكه دانند. نه تنها پدر و عموي من صاحب بزرگتریصنعت لبنيات مي

كردم هاي وظيفه شناس سعي ميكرد. من هم مانند بسياري از بچهپدر پدرم هم در تاكوماي واشنگتن لبنيات توليد مي

كه حتما روزانه سه ليوان شير بنوشم. من همچنين براي اینكه دِین خود را به تجارت خانوادگي ادا كنم روزي نبود 

خوردم اما در بيشتر روزها تنها در دو بستني نخورم. برخي روزها هم بود كه براي صبحانه، ناهار و شام، بستني ميكه 

 خوردم.وعده غذایي و براي چند ميان وعده، بستني مي

دهد كه من عاشق هر گاز بستني بودم. در واقع من نقش اول پوستر تبليغاتي شركت بسكين رابينز شواهد نشان مي

روي پوستر چاپ كرده  ام را حين خوردن بستني قيفي و خندیدن،بودم چون پدرم، عكس من، خواهرم و دو پسرخاله

 ها نصب كرده بود.و این پوسترها را در تمام فروشگاه

شود. آیا همگان من در آن زمان چون كم سن و سال بودم متوجه نبودم كه در خانواده ما، عملي غير عادي انجام مي

هاي دیواري هاي خود ساعتخانه خود استخرهایي به شكل بستني قيفي بزرگ ندارند؟ آیا همه مردم در خانهدر 

ها و هاي بستني را روي سگباشد؟ و آیا همگان نام طعم 31، تمام اعدادش، 12ندارند كه به جاي اعداد یك تا 

 هایشان نمي گذارند؟گربه

خاب كنند. را برایم انت« بستني شكالتي با بادام اضافي» بنامند، نام « جان»را بعيد نبود كه والدین من به جاي اینكه م

 اما چون این طعم بستني قبل از تولد من هنوز خلق نشده بود، به همين دليل، نام جان را برایم در نظر گرفتند.

 

 دانيد كه چه اتفاقی خواهد افتادشما هرگز نمی
آور باشد. چند سال پس از آن كه صورتجلسات هيات مدیره یك شركت لبني تتواند بسيار شگفمسير زندگي البته مي

لس آنجبيني نكرده بودم. یك بار من در لسام رخ داد كه هرگز آن را پيشبرایم ارسال شد، اتفاق دیگري در زندگي

درم وجه به اینكه پسال بود كه هيچ ارتباطي با شركت بسكين رابينز نداشتم و با ت 25سخنراني داشتم. تا آن زمان 

 شناختم.ها قبل از آن شركت بازنشسته شده بود، حتي یك نفر را هم در آنجا نميمدت

جمعيت نسبتا زیادي در سخنراني من حضور داشت و به همين دليل امكان شناسایي همه حضار وجود نداشت. اما در 

 هاي مند. آن خانم با تمام وجود به صحبتانتهاي جمعيت، زوجي حضور داشتند كه به دالیلي، توجه مرا جلب كردن

كرد اما مرد كنارش كه ظاهرا شوهرش بود، در ابتدا موضع تدافعي داشت و دست به سينه نشسته بود و گوش مي

 كرد وگذشت آن مرد، آرامش بيشتري پيدا ميپاهایش را روي هم انداخته بود. اما هر چه از زمان سخنراني بيشتر مي

 برد. خص بود كه از سخنراني من لذت مياز زبان بدنش مش

در طي سخنراني، یكي از حضار از من پرسيد كه چرا بسكين رابينز و موقعيت زندگي به عنوان یك فرد مرفه و مشهور 

 كردم و در آن یككردم احتماال امروز به آیينه نگاه مياگر آنجا را ترك نمي»را ترك كردم. من به سادگي پاسخ دادم: 

اي را شروع كردم. در این اي بود اما من بعد از آن، بحث تازهپاسخ گستاخانه« دیدم.، ثروتمند و ناراضي را ميفرد چاق
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مان باشيم چون در غير اینصورت، همواره بحث گفتم كه هر یك از ما باید با خودمان صادق باشيم و پيرو نداي دروني

 باشيم.احساس كمبود خواهيم كرد هر چند كه همه چيز داشته 

هاي كتابم را برایشان امضا كنم. آن زوجي هم به هر حال در پایان سخنراني، مردم نزد من آمدند و خواستند كه نسخه

كه اشاره كردم در ميان آنها بودند. در واقع آن مرد به صورت مستقيم به چشمان من خيره شده بود و حتي قبل از 

ه فرد نيرومندي است. صداي او محكم و قوي بود و در حالي كه نفر اول اي به زبان بياورد احساس كردم كاینكه كلمه

شما گفتي كه اگر امروز رئيس شركت بسكين رابينز بودي، فردي چاق، ثروتمند » در صف امضا گرفتن بود به من گفت:

ه ثروتمند ن و ناراضي بود. خب من باید به شما بگویم كه من، رئيس شركت بسكين رابينز هستم و من نه چاق هستم،

 «و نه ناراضي.

من تقریبا غش كردم اما به گونه خود را سر پا نگاه داشتم و چند لحظه بعد فهميدم كه در حال گفت و گو با گلن و 

ایمي بچلر هستم. گلن، رئيس شركت بسكين رابينز و ایمي، همسرش، یك متخصص تغذیه بود. آنها هر دو گياهخوار 

هستند. ایمي به من گفت كه وگن است اما  گلن  رژیم غذایي براي آمریكاي جدیدتاب و از طرفداران پر و پا قرض ك

خورد، خورد. ایمي، هر روزي كه گلن در محل كارش بستني مياي و تنها خارج از خانه، بستني ميبه دالیل حرفه

ها امي كه ایمي این حرفكرد. هنگهایي كه در روز آن بستني خورده بود، خرخر ميشد چون گلن شبكامال متوجه مي

ه آن ام بداد و به من هم گفت كه با تمام نكاتي كه من در سخنرانيزد، گلن سرش را به نشانه تایيد تكان ميرا مي

 اشاره كرده بودم موافق است.

اینگونه بود كه گلن و ایمي دوستان صميمي ما شدند. ایمي براي چند سال به عنوان مدیر سازمان نجات زمين فعاليت 

هاي قابل توجهي در این سازمان عرضه كردند. اندكي پس از مالقاتمان، گلن كرد و هر دو آنها حمایت و راهنمایي

طور كامل متوقف كرد و سپس مدیر شركت جامبا جوس شركت بسكين رابينز را ترك كرد و خوردن لبنيات را به 

هاي كند. او در بسكين رابينز با انسانشد. این شركت در حال رشد به سفارش مشتریان خود، اسموتي ميوه توليد مي

هاي وي ناسازگار بود، كرد كه توليداتش با اصول و ارزشاي همكار بود اما از اینكه براي شركتي كار ميالعادهفوق

 خسته شده بود. 

دهد و نه تنها گلن  شركت  بسكين اي در زندگي رخ ميتوانيد تصور كنيد كه چه وقایع غير منتظرهشما واقعا نمي

 دانست و حاضركار سرسخت ميام شد بلكه پدر عزیزم كه خود را یك محافظهرابينز را ترك كرد و دوستان صميمي

ردن شكر به صورت كامل دست كشيد و به گياهخوار شدن نزدیك شد. به نشيني كند، از خونبود از مواضع خود عقب

توانستم تصورش را هم بكنم، به نشد اما بيش از چيزي كه من حتي مي« گياهخوار شناسنامه دار»قول خودش، 

 گياهخواري نزدیك شد. 

هم پدرم از نظر سالمت  بيني كنيد. هم گلن وتوانيد چيزي را پيشوقت نمياین اتفاقات نشان داد كه شما هيچ

جسماني بهبود قابل توجهي یافتند. البته گلن بهبود سالمتي خود را مدیون حذف كامل محصوالت لبني از رژیم غذایي 

اند. اند با ترك لبنيات، حال خوبي پيدا كردهداند دقيقا مانند هزاران نفري كه براي من نامه نوشته و گفتهخود مي

اند كه محصوالت لبني واقعا آن چيزي نيستند كه در موردشان تبليغ بردهبه این واقعيت پيامروزه بسياري از مردم 

 شود.مي

كنم. نقد من متوجه افرادي رساند كه بگویم  كه چرا از صنعت لبنيات انتقاد ميو ذكر این مسائل مرا به اینجا مي

يات برند. نقد من به صنعت لبنپنير لذت مي خورند و یا از خوردننيست كه بستني قيفي یا یك ماست كاسه اي مي

ها به دليل انتشار تبليغات غير واقعي و گمراه كننده آن است كه به صورت آگاهانه مردم را فریب مي دهند و به آن

القاء مي كنند كه مصرف لبنيات براي سالمتي آنها الزم است. من دوست ندارم كه كسي مردم را به دليل اهداف 

یب بدهد و گمراه كند. من دوست ندارم كه در تبليغات لبنيات گفته شود كه اگر مردم محصوالت لبني اقتصادي، فر

هایشان خواهد شكست. این موضوع حقيقت ندارد، چون مردم در بيشتر كشورهاي آسيایي نخورند حتما استخوان
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تمال ابتالي آنها به پوكي استخوان خورند با این حال احخورند و برخي هم اصال لبنيات نميمقدار كمي لبنيات مي

هاي تر بودن استخوانبسيار كمتر از احتمال ابتالي مردم آمریكا به این بيماري است. دالیل متعددي براي مستحكم

ه كنند، فعاليت بدني بيشتري دارند و بآنها بيشتر سبزیجات مصرف مي ها نسبت به مردم آمریكا وجود دارد؛آسيایي

نوشند. اما یك دليل عمده، كمتر خوردن پروتئين حيواني نسبت به مردم آمریكا هاي گازدار نميدنياندازه ما نوشي

هاي وانتر از استخهایش بسيار سالمكنند با این حال استخواناست. آنها همچنين به ندرت پروتئين حيواني مصرف مي

 مردم آمریكا است.

ي به مصرف لبنيات نيست. حتي شاید مصرف لبنيات هيچ كمكي به براي پيشگيري از ابتال به پوكي استخوان، نياز

اند. والتر ویلت رئيس ها نكند. امروزه  بسياري از محققان مطرح و سرشناس به این واقعيت رسيدهسالمت استخوان

ین هزار پرستار بود. در ا 75بخش تغذیه در مدرسه سالمت عمومي هاروارد و از مولفان یك تحقيق جامع در مورد 

تگي كردند بسيار بيشتر از بقيه دچار شكستحقيق مشخص شد زناني كه بيشترین مقدار محصوالت لبني را مصرف مي

كند، استخوان مي شدند. او نيز مانند من از تبليغات صنعت لبنيات كه مردم را تشویق به خوردن محصوالتشان مي

 رضایت ندارد.

يشگيري هاي شير براي پكند كه فراوردهاید كه صنعت لبنيات ما را با این ادعاي تبليغاتي بمباران ميآیا شما توجه كرده

كند؟ به نظر شما چرا هاي شير منتشر نميبندياز پوكي استخوان مورد نياز هستند اما این ادعا را هرگز روي بسته

دهد! ینكه اداره غذا و داروي آمریكا به آنها اجازه نميشود؟ به خاطر اهاي شير چاپ نميبنديادعاهاي آنها روي بسته

تبليغات، مشمول مقررات سهل گيرانه  كميسيون تجارت فدرال ) اف تي سي( هستند در حاليكه بسته بندي شير 

شود باید مبتني بر حقایق باشد. بندي مواد غذایي درج ميتحت قوانين )اف دي اِي( است و آنچه كه روي بسته
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 ۷فصل 

 

 امن سر هر سفره نا
 

پيكر در وسط صحراي دانشمند داخل یك حباب بسيار غول 8اي، در ميان شور و  هيجان فراوان رسانه 1991در سال 

اي سه هكتاري زندگي آریزونا قرار داده شدند. آنها قصد داشتند كه به مدت دو سال داخل این حباب دربسته شيشه

 كنند. 

اك ببه مردم اطمينان داده شده بود كه این حباب حاوي تمام امكانات مورد نياز براي زنده ماندن این هشت انسان بي

هاي استوایي و حتي اقيانوس است و در واقع ماكت كوچكي از جهان بيرون است. داخل حباب، صحرا، چمنزار، جنگل

هزار گونه گياه و حيوان با دقت و وسواس كامل انتخاب و به داخل  4در مقياس مينياتوري وجود داشت. همچنين 

ان، افشانها، گردهحباب منتقل شده بودند تا یك جهان واقعي را شبيه سازي كنند. همراه با دانشمندان، حشرات، ماهي

 رد.بودند تا اینكه اكوسيستم طبيعي شكل بگي خزندگان و پستانداران هم در این حباب قرار داده شده

است. تصور مي شد كه اكوسيستم داخل بيوسفر  1نامگذاري كرده بودند. خود زمين بيوسفر   2این حباب را بيوسفر 

به حدي پيچيده و ماهرانه طراحي شده كه در آن زندگي انسان قطعا به صورت نامحدود در آن ادامه خواهد یافت.  2

شدند و شد، ضایعات بازیافت مي، دي اكسيد كربن جذب ميشد، اكسيژن توليد مي شددر آن، آب توليد و تصفيه مي

 باشد. «دستگرمي براي زمان سفر به ستارگان» شد. در واقع به این حباب قرار بود غذا تنها با انرژي خورشيد توليد مي

ن داخل ژميزان اكسيریزي گسترده، ها و برنامهشد پيش نرفت. به رغم تالشبيني ميالبته قضایا آن طور كه پيش

هزار پایي از سطح زمين رسيد. به همين دليل  17حباب شروع به كاهش كرد و به اندازه اكسيژن موجود در ارتفاع 

توانست افراد داخل حباب با مشكالت ناشي از كمبود اكسيژن مواجه شدند. از سوي دیگر سطح نيروژن باال رفت كه مي

ده افشاني انتخاب شهمچنين بيشتر حشراتي كه به دقت براي گرده صدمه مغزي دانشمندان را به همراه داشته باشد.

 بودند از بين رفتند به همين دليل گياهاني كه براي توليد غذا و هوا و همچنين تصفيه آب در نظر گرفته شده بودند،

 ها ناگهان چند برابر شد.نابود شدند. با این حال جمعيت سوسك

ميليون دالر صرف  200بيرون آمدند. دليل این ناكامي، كمبود تالش نبود. بيش از در نهایت، دانشمندان از این حباب 

 فرسا، تاجایي كه توان داشتند مقاومت كردند.رغم شرایط طاقتاین پروژه شده بود و دانشمندان علي

وا را ، بنا شدن آن روي یك سطح بتوني بود. بتون موقع خشك شدن اكسيژن ه2معلوم شد كه علت ناكامي بيوسفر

گر هاي دیهاي خاك، باكتري ها و ميكروبجذب مي كند. همچنين دیگر علت ناكامي این پروژه این بود كه  ارگانيسم

. این ناكامي، درس بزرگي به انسان داد تا متوجه شویم كه حتي [2]تركيب نامناسبي از گازها را توليد مي كردند 

هاي زنده است چقدر در حفظ حيات دشان در یك قاشق چایخوري خاك بيش از تعداد انسانموجودات ریزي كه تعدا

 روي این سياره موثر هستند.

در تلویزیون سي بي سي است.  112«طبيعت اشيا»دیوید سوزوكي، یك متخصص ژنتيك و مجري سابق برنامه تلویوني 

تنها موجودات بزرگ را به عنوان موجودات اصيل بنگریم. اند كه به ما یاد داده» گوید:مي 2او در مورد پروژه بيوسفر

بزرگترین آنها هستند. ما ارتباط ميان موجودات  ترین و ارزشمندترین موجودات،ترین، محوريیعني در نظر ما مهم

ها را دست كم مي گيریم در حالي كه این موجودات ها، باكتري ها و قارچ بزرگ با موجودات كوچك مانند مورچه

 [3]« شوند.وچك هستند كه باعث بقاي حيات در سياره ميك

                                                 
112 Nature of Things 
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ها بودند و تا نيمي از تاریخي كه حيات روي زمين وجود داشته، هاي و سایر ميكروارگانيسمساكنان اوليه زمين، باكتري

توان بسياري از این موجودات را لح نميآنها تنها موجودات زنده روي زمين بودند. حتي امروزه با آنكه با چشم غير مس

دید اما هنوز هم آنها موجودات زنده عمده روي زمين هستند. در واقع مجموع زیست توده آنها بيشتر از مجموع تمام 

اي ماهي ها و همچنين حشرات هاي پرندگان، گله هها(، دستههاي بزرگ پستانداران )شامل انسانها، گلهجنگل

 [4]است.

خورند حتي در ها در همه جاي طبيعت حضور دارند و در هرجایي كه زندگي وجود دارد به چشم ميميكرو ارگانيسم

هزار ميكروب است. تعداد باكتري موجود در شكم ما  100بدن مان. یك سانتي متر مربع از پوست بدن ما پناهگاه 

درصد از وزن بدن انسان از باكتري  10اند. است كه تا كنون روي زمين زندگي كرده هایيبيشتر از تعداد تمام انسان

 [6]ها ميليون باكتري است.  اي از ميليون. هر انساني در واقع مجموعه[5]تشكيل شده است 

ا نقش كليدي در عملكرد بدن انسان ایفا مي كنند. بدون كمك رسان نيستند و بسياري از آنهها آسيببيشتر ميكروب

ها هم كمك ها، ما قادر به هضم غذا و جذب مواد مغذي نيستيم. برخي دیگر از ميكروببرخي از ميكروارگانيسم

 كنند كه با عوامل بيماري زاي مهاجم مقابله كنيم.مي

بيمار كنند و در برخي مواقع، حتي باعث مرگ ما شوند. برخي از  توانند ما راها مياما تعداد اندكي از ميكرو ارگانيسم

ها ، كامپيلوباكتر، سالمونال و ليستریا. این ميكروارگانيسم o157H7كولي، ها عبارتند از: ئياین ميكرو ارگانيسم

 خوریم وارد بدن ما شوند. توانند از طریق غذایي كه ميمي

 غذاهای حامل بيماری
هاي ناشي از مواد غذایي آسان نيست چون ما به اندازه ها و بيماريكردن درباره خطرات این ميكروببراي من صحبت 

كافي بيم و هراس در زندگي خود داریم. من معقتدم كه ما بيشتر مواقع  به طور مفرط نگران بيمار شدن و لطمه 

هاي خود را عاري از هر نوع باكتري نگه نهكنيم كه بدن و خامان هستيم. مثال با وسواس تالش ميخوردن به سالمتي

ي در پهاي ضدباكتري ها و حتي اسنفجها، صابونهاي ضد ميكروب، ضد عفوني كنندهداریم؛ با استفاده از اسپري

زندگي  توانندكشتن همه باكتري ها هستيم. البته در صورتي كه از این محصوالت به صورت صحيح استفاده شود مي

ند اما  امروزه ما  با افراط در مصرف این محصوالت كار تعادل ميكروبي پوست و روده خود را از بين ما را نجات بده

 شویم.زا ميشدن عوامل بيماري شدن و قویتربریم و حتي باعث مقاوممي

زنده ها  در شرایط سرما و گرماي مفرطي كه هيچ موجود ما هرگز موفق به منقرض كردن باكتري ها نخواهيم شد. آن

ها به راحتي در اعماق دیگري در آن قادر به بقا نخواهد بود، زندگي و رشد خواهند كرد. جالب است بدانيد كه باكتري

هاي در حال هاي مذاب آتشفشانها، بر فراز قله اورست و حتي در گدازهاقيانوس منجمد شمالي، اعماق سایر اقيانوس

ها نقش سرنوشت سازي در زندگي ما ایفا آموختند كه این باكتري 2بيوسفركنند. و دانشمندان پروژه فوران زندگي مي

 آید.ها همواره به چشم ما نميكنند با آنكه این نقش آنمي

هاي ناشي از غذا معموال عبارتند بودند از: گرفتگي عضالت شكم، استفراغ و اسهال كه معموال در گذشته، عالئم بيماري

آمد و ردیابي علت این بروز این عالئم، تقریبا آسان بود. اما اد غذایي آلوده بوجود ميساعت پس از خوردن مو 6تا  2

هایي كه عامل بدترین اندازه تغيير داده است. حاال بسياري از پاتوژنهاي اخير جهان را بيهاي انسان در سالفعاليت

 7تا  3به عنوان مثال  o157H7كولي  . ئيدهندهاي غذایي ما هستند، عالئم بيماري را بالفاصله نشان نميبيماري

شود به همين دليل تشخيص اینكه كدام غذا عامل روز پس از اینكه فرد غذاي آلوده را مصرف كرد، موجب بيماري مي

 ایجاد بيماري بوده، دشوار است. 

ت. زنان ردار خطرناك اسنمونه دیگر از تأخير بروز نشانگان بيماري، ليستریا است؛ ميكروبي كه مخصوصا براي زنان با

دهند اما شاید هرگز پزشكان این فرزند خود را در معرض خطر و مرگ قرار مي اند،بارداري كه آلوده به لستریا شده

 روز بعد خود را نشان بدهد. 70هاي مواد غذایي نسبت ندهند چون این بيماري حتي ممكن است خطر را به پاتوژن
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هاي منتقل شده توسط ز جمله عفونت مجاري ادراري در زنان، مي توانند از ميكروبهاي دیگر، ابسياري از بيماري

شود. به عنوان مثال، تنها اخيرا ما متوجه ها، شناسایي نميآیند اما هرگز منبع این ميكروبمواد غذایي بوجود مي

در شير گاو موجود  كه MAP114توسط یك ميكروارگانيسم به نام  113ایم كه بسياري از موارد بيماري كرونشده

 [7]آید. رود، بوجود مياست و با پاستوریزه شدن از بين نمي

ميليون مورد در سال متغير  80تا  20هاي ناشي از غذا در آمریكا بين تخمين رسمي از تعداد موارد ابتال به بيماري

شوند كه از سوي مراكز پزشكي، چون تنها شامل مواردي مي ها احتماال كمتر از واقعيت هستنداست اما این برآورده

و  شوند. موریس پاتر از مركز كنترلاند و بيشتر موارد ابتال هرگز به صورت دقيق شناسایي نميتایيد و گزارش شده

ال تهاي ناشي از غذا مباريگوید كه ممكن است هر آمریكایي در سال بيش از یك بار به بيممي يپيشگيري بيمار

 [8] شود.

واقع آنفوانزاي شكم اساسا وجود شود. درناميده مي« آنفلوانزاي شكم»هاي غذایي به غلط بسياري از موارد مسموميت

خارجي ندارد. آنفلوانزا یك بيماري تنفسي است كه عامل آن یك ویروس است. آنچه به اشتباه آنفلوانزاي شكمي ناميده 

 هاي موجود در مواد غذایي یا آب ایجاد مي شوند.هاي روده اي هستند كه بر اثر باكتريواقع بيماريدر شود،مي

ه  اند بدون اینكه مشخص شود كمعلوم نيست كه چند كودك از گرفتگي عضالت شكم، استفراغ و اسهال رنج كشيده

توانيم حدس بزنيم كه مصرف غذایي كه قط مياین به اصطالح آنفلوانزاي شكمي بر اثر غذا بوجود آمده است. ما ف

 كرده اند سالم است اما در واقع آلوده بوده، باعث چه رنج و عذابي شده است.مردم تصور مي

در پي مصرف محصوالت شركت سارا لي  115مورد مرگ ناشي از ابتال به ليستریا 21، هنگامي كه 1998در دسامبر 

صوالت مختلف سوسيس، كالباس و بوقلمون خود را فراخواند و معدوم كرد. ميليون تُن از مح 15ثبت شد، این شركت 

ميليون كيلو گوشت  11سال قبل از آن، شركت توليد كننده مواد غذایي هادسون، مجبور به فراخواني و معدوم كردن 

است. سه  بوده  o157H7كولي  هاي این شركت حاوي باكتري ئيگاو شد البته پس از اینكه مشخص شد كه همبرگر

، شيوع 2000هزار نفر بر اثر خوردن بستني شوان دچار مسموميت شده بودند. در سال  225سال قبل از آن هم 

 فروشي سيزلر در ميلواكي بوده است.ردیابي شد و مشخص گردید كه منبع آن استيك  o157H7كولي  كشنده ئي

ارا لي یا هاي سي كردند كه مشكل، مربوط به شركتگيرمصرف كنندگان با شنيدن این وقایع بسيار عجوالنه نتيجه

شود. اما متهم كردن یك یا چند شركت هاي سيزلر نروند، مشكل حل ميهادسون یا شوان است و یا اگر به رستوران

شود. با متهم كردن چند شركت، مصرف كننده به صورت ناخودآگاه حاشيه تنها باعث پنهان ماندن خطر واقعي مي

كند. قرباني كردن یك یا چند شركت و انداختن مرغ ایجاد ميایر توليد كنندگان گوشت، لبنيات و تخمامني براي س

 ترتمام تقصيرات كل صنعت دام به گردن آنها، كاري آسان است اما این كار باعث پنهان ماندن خطرهاي گسترده

ها اقعيت این است كه نحوه پرورش و ذبح دامو ،گيرشناسان در مركز كنترل و پيشگيري بيماريشود. به گفته همهمي

 مرغ آمریكا حاوي خطر مسموميت غذایي باشند.در حال حاضر باعث شده تا تمام محصوالت گوشتي، لبني و تخم

هاي ناشي از مصرف مواد غذایي آلوده، توليدات واقعا اعجاب انگيز این است كه بيشتر مواقع، عامل اصلي ایجاد بيماري

گهگاه در آب سيب خام و جوانه گياهان و آب آلوده به ضایعات   o157H7كولي  حيواني بوده است. با آنكه باكتري ئي

شود. در واقع وجود این عامل بيماریزا گوشت گاو چرخ كرده یافت ميشود اما اغلب در ها كشف ميگاوها و یا انسان

 اند.ناميده «بيماري همبرگر»در گوشت گاو چرخ كرده به حدي شایع است كه این بيماري خطرناك را گاهي 

وند اما شيجوانه لوبيا و هنداونه آلوده هم باعث ایجاد سالمونال م فرنگي، شاهي خردلي، طالبي،به همين ترتيب، گوجه

آید. همچنين كامپيلوباكتر گهگاه در سبزیجات مرغ و سایر توليدات حيواني به شمار ميعامل اصلي شيوع آن تخم

                                                 
113 Crohn's desease 

114 Mycobacterium avium subspecies paratuberculosis  

115 Listeria 



 

جان رابینز  –انقالب غذایی   - 111                        

هاي صنعتي هستند. ليستریا نيز در ساالد كلم ) هنگامي كه كلم در شود اما عامل اصلي شيوع آن، مرغدیده مي

هيه شده از موفوع حيوانات آلوده به ليستریا، تركيب شده باشد( اي پرورش یافته باشد كه خاك آن با كود تمزرعه

 هاي فراوري شده است.مشاهده شده اما عامل اصلي شيوع آن، پنير نرم و گوشت

ها هنگامي كه ساالد در دماي مربوط به ساالد بارها است چون پاتوژن در ميان مواد غذایي گياهي، بيشترین مشكل

ها هم مشكل مشابهي دارند. اما  نقش شوند. جوانهتكثير ميمعرض نور و هوا قرار دارد،  بيشتر از دماي یخچال و در

هاي ناشي از مواد غذایي، در مقایسه با گوشت، محصوالت لبني و هاي گياهان در ایجاد  بيماريساالد بارها و جوانه

 مرغ،  ناچيز است.تخم

ین حال ها دارند. با اتشان بيشترین نقش را در بروز این بيماريدانند كه محصوالمرغ ميصنایع گوشت، لبنيات و تخم

كنند به آنها ارتباطي ندارد و این، مسئوليت مصرف كننده است تا ها ایجاد ميگویند كه مشكالتي كه این پاتوژنمي

د سلب ها بخواهند از خوبه روش صحيح، غذاهاي حيواني را حمل و طبخ كند. البته طبيعي است كه این شركت

مسئوليت كنند.  مسلماً این بسيار خوب و مفيد است كه مصرف كننده بداند كه براي تهيه غذاي سالم در آشپزخانه 

ها مانده غذا را فوراً در یخچال بگذارد، محصوالت حيواني را كامل بپزد و از انتقال آلودگيهایش را بشوید، باقيباید دست

یابند تر پرورش ميتر و انساندوستانهرهایي كه در آنها حيوانات در شرایط سالمها جلوگيري كند. اما كشوو مسموميت

 هاي ناشي از مواد غذایي نيستند.تا این اندازه گرفتار بيماري

 چنين مشكلي در سوئد و نروژ وجود ندارد. ها در آمریكا اغلب آلوده به كامپيلوباكتر و سالمونال هستند،در حاليكه مرغ

تر شود به همين دليل سالمها انساندوستانه تر است و به آنها فضاي بيشتري داده ميها، رفتار با دامدر این كشور

هستند و كمتر حامل پاتوژن هستند. اما دامپروري صنعتي كه در آمریكا طوري شده كه تنها به دنبال حداكثر  سود 

 است نه به دنبال سالمت حيوانات یا امنيت مواد غذایي.

 بان جهاني منتشر شد كه این روند را توضيح داد:اي در مجله دیده، مقاله1998در سال 

اكنون هم آنفلوانزاي هنگ كولي و سالمونال بود، سپس بيماري جنون گاوي و همابتدا، مسموميت ئي» 

در گير چه وجه مشتركي دارند؟ همه آنها از طریق مرغ و سایر حيواناتي كه هاي همهكنگي... این بيماري

اند. و اصال جاي تعجب نيست كه اند به انسانِ مصرف كننده انتقال یافتههاي صنعتي پرورش یافتهدامداري

اي ههاي بي ضرر، تبدیل به پاتوژنهاي متراكم، پرجمعيت و كثيف دامداري، ميكروارگانيسمهايدر سالن

شدن آنها در برابر داروهاي نجات دهنده ها منجر به مقاوم بيوتيكشوند. استفاده روزمره از آنتيبدخيم مي

قلبي، سكته، سرطان،  زماني كه خوردن گوشت فقط عامل بيماري شود. یاد روزهاي قدیم بخير،زندگي مي

 [10]آمد. ها به شمار ميدیابت و گرفتگي رگ

ري، رنج هایي كه  عامل بيماكتر و سایر باكتريكولي، سالمونال، كامپيلوباهيچ كس منكر این واقعيت نيست كه ئي

كشيدن و حتي مرگ مصرف كنندگان هستند از دامداري هاي صنعتي ناشي مي شوند. با این حال در كمال تعجب، 

هاي خطرناك وجود ندارد. در نتيجه، ها براي یافتن این پاتوژندر آمریكا هيچ الزامي براي بازرسي از این دامپروري

ها، با مواد غذایي سالم شوند و در این مجتمعهاي فراوري منتقل ميهاي ناسالم هر روز به مجتمعمرغتخمها و گوشت

 كنند. مخلوط مي شوند و سپس چرخه غذایي انسان را  آلوده و مسموم مي

ن یافتهاي صنعتي و در همين حال صنعت گوشت آمریكا به شدت با تدوین هر نوع قانوني جهت بازرسي از دامداري

غذایي، مبارزه مي كند و همچنين بارها با قوانيني كه توليد مواد غذایي سالم را تضمين  هاي منجر به مسموميتباكتري

 كند، مخالفت كرده است.مي

، نيتا لووي، سناتور جمهوریخواه یك اصالحيه براي قانون سالمت محصوالت كشاورزي پيشنهاد 1998در ژوئن سال 

هایي را كه به صورت غير بهداشتي  گوشت را  ن، وزارت كشاورزي آمریكا مي توانست مجتمعكرد كه بر اساس آ

راي موافق، این اصالحيه را  19راي مخالف در برابر  25بندي مي كنند  را جریمه كند. كميسيون سالمت اما با بسته
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 19برابر  6حيه راي منفي داده بودند نفري كه به این اصال 25رد كرد. بعدها نتایج یك تحقيق و بررسي نشان داد كه 

 [11]هزینه تبليغات انتخاباتي دریافت كرده بودند.  از صنعت گوشت و ماكيان،نفري كه راي موافق داده بودند،

ه ام كتأثر شدهام، بارها و بارها از مشاهده این مطلب بسيار مهایي كه من درگير موضوعاتي از این دست بودهطي سال

تفاوت هستند. به عنوان مثال آورد، بيصنایع دامپروري نسبت به درد و رنجي كه محصوالت آنها براي مردم بوجود مي

باعث « جك این د باكس»موجود در همبرگرهاي شركت  o157H7كولي، پس از اینكه باكتري ئي1993در سال 

تعدادي از آنها شد، فشار افكار عمومي براي ایجاد تغيير در  مسموميت شدید صدها كودك در ایالت واشنگتن و مرگ

فراوري گوشت، به اوج رسيد. اما در روز اول نوامبر همان سال، انستيتو گوشت آمریكا در اقدامي غير قابل تصور عليه 

وزارت كشاورزي آمریكا شكایت كرد و خواستار ممنوعيت آزمایش همبرگرها براي تشخيص وجود باكتري 

 در آنها شد. o157H7وليكئي

گویند كه شاید آزمایش كردن باعث شود مصرف كنندگان تصور توان توجيه كرد؟ آنها ميچنين تاكتيكي را چطور مي

توجه هاي نگهداري و پخت گوشت، بيكنند كه گوشت توليد شده توسط آنها سالم نيست و نسبت به دستورالعمل

 شوند.

چون تا همين چند وقت پيش صنعت گوشت دست به هر اقدامي زد تا اما این استدالل واقعا مضحك است 

ها حذف كند چون معتقد بود كه وجود این بنديهاي نگهداري و پخت گوشت را از روي بستهدستورالعمل

 [12]شود.  ها باعث ترس مردم از مصرف گوشت ميدستورالعمل

 صدای شهروندان
هاي ناشي از مصرف مواد غذایي آلوده به گردن ام كه گفته ام بخش اعظم مسئوليت بيماريانصافي كردهبيآیا من 

 صنعت گوشت است؟

ر مصرف كنندگان د و گوش چشم» كند:یك سازمان غير انتفاعي است كه خود را اینگونه توصيف مي ،116شهروند عام

ي دسترسي به داروهاي ایمن، تجهيزات پزشكي ایمن ، منابع انرژي هزار نفر، برا 150واشنگتن. ما با حمایت بيش از 

 تر مبارزه مي كنيم.و دولت دمكراتيك تر و شفاف 117تر، تجارت منصفانهمحيط زیست پاك تر،پاك و ایمن

، 2000نه در پي ترویج گياهخواري است و نه حقوق حيوانات را در برنامه خود دارد. با این حال در سال  شهروند عام،

هاي هاي صنعتي مسئول بيشتر مشكالت ناشي از بيماريدامداري» این سازمان به صورت كامال شفاف اعالم كرد كه:

 شهروند عام اینگونه توضيح داد: [13]«  منتقل شده توسط غذا هستند.

شوند كه در این مكان با مدفوع ميهاي بسيار كثيف و عظيم، پرورش داده بسياري از گاوها در دامداري» 

ي شود كه عمليات فراورشوند. در چنين شرایطي، آنها به كشتارگاه منتقل ميخود و كثافات دیگر آلوده مي

 330شود. كارگران كه براي انجام سریع كار تحت فشار هستند در هر ساعت تا با سرعت باالیي انجام مي

الشه گاو شكافته مي شود و اگر  ين عمليات پرفشار و پرتراكمي،كنند. در چنحيوان را ذبح و قصابي مي

خطایي در هنگام برش رخ بدهد، روده گاو پاره مي شود و مدفوع حيوان همه الشه را در بر خواهد گرفت. 

شود كه عمالً به خورشت مدفوع بدل مي شود. بعد از آن گوشت الشه سپس به وان آب سرد انداخته مي

خورد كه از الشه چند گاو شود. پس مصرف كننده، همبرگري ميبدیل به همبرگر ميتكه تكه شده و ت

ران آنگاه این بيماري به هزا مختلف تهيه شده است. به همين دليل اگر یكي از گاوها مبتال به بيماري باشد،

 «شود.كيلو گوشت، منتقل مي

توانند جلو ورود گوشت هاي آلوده به بازار دو دليل نميكند كه بازرسان به این سازمان همچنين به این نكته اشاره مي

 را بگيرند. نخست اینكه تعداد بازرسان كاهش یافته و دوم اینكه ضوابط بازرسي تا حد زیادي آسان گيرانه شده است.

                                                 
116 Public Citizen 

117 Fair Trade 
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كرده  دمساعدي براي عفونت و بيماري ایجا زمينه در صنعت ماكيان نيز اراده راسخ شركت ها براي بيشينه كردن سود،

به آنها  كنيد و دانه و آب آلوده و در معرض موشهزار پرنده را در یك سالن، متراكم مي 50است. هنگامي كه شما 

ذیر شدن پها در برابر داروها و در نتيجه آسيبدهيد كه منجر به مقاومت باكتريهایي ميبيوتيكدهيد؛ به آنها آنتيمي

همچنين چند روز قبل از اعزام به كشتارگاه پرندگان را از از آب و غذا محروم شوند و پرندگان در برابر بيماري مي

 كنيد. ها ایجاد ميدر واقع بهترین شرایط را براي تكثير پاتوژن كنيد،مي

ا ب» ها كند كه مرغسفر دام ها به كشتارگاه هم چندان مرتب و پاكيزه نيست. شهروند عام به این نكته اشاره مي

ها به دليل فشردگي له  و غرق در ادرار و ها مرغشوند. در این كاميونبزرگ به كشتارگاه فرستاده مي هايكاميون

شوند، به آنها شوك وارد مي شود؛ خون آنها ریخته مي شود؛ كشته شوند. در كشتارگاه، پرندگان آویزان ميمدفوع مي

ها به يكشود. این پالستدارند پوست آنها كنده مي هاي پالستيكيمي شوند؛ و به وسيله غلتك هاي بزرگي كه انگشت

 «ها به سایر پرندگان مي شوند.تدریج فرسوده مي شوند و محمل سرایت پاتوژن

 دهد:صحنه زیبایي نيست اما ماجرا به همين جا ختم نمي شود. سازمان شهروند عام ادامه مي

شود كه این قالب دارد بيرون آورده ميها با دستگاهي كه یك قالب آهني سپس احشاء هر یك از مرغ» 

اي، مرغ باید شود. در صورت وقوع چنين صحنهاغلب روده را پاره مي كند و باعث آلوده شدن الشه مرغ مي

افتد. سپس الشه مرغ در حمام آب سرد به مدت یك ساعت از خط توليد خارج شود اما اغلب این اتفاق نمي

 ترین دالیل آلودگيدهد كه این حمام یكي از اصليقيقات نشان ميتر شود. تحخورد تا  سنگينخيس مي

شود. ها است. همچنين در این مرحله است كه وزن آب به وزن الشه افزوده ميبه مدفوع  و گسترش پاتوژن

شود تا شركت محصوالت غذایي تایسون كه یكي از بزرگترین توليد كنندگان همين وزن افزوده باعث مي

 [14]« ميليون دالر در سال درآمد ناخالص اضافي داشته باشد. 40ور است، ماكيان در كش

ها چندان تقدیرآميز نبود. دن صنعت گوشت آمریكا چگونه به گزارش شهروند عام واكنش نشان داد؟ واكنش آن 

با آنكه جزئيات این گزارش را نخوانده بود اما واكنش تندي نسبت به  مورفي سردبير نشریه بازاریابي و فناوري گوشت،

هاي شبه علمي است ترین و پرهاهوترین گزارششدهرگنمایيبز گزارش شهروند عام... یكي از بدترین،»آن نشان داد:

مند هستم تا صفحه از این گزارش را بخوانم و تحمل كنم ... شخصا عالقه 6كه تا كنون دیده ام. من نتوانستم بيش از 

ن واشنگتها در صدها نفر از مسئوالن صنعت گوشت، هزاران نسخه از این گزارش را تهيه كرده... سپس با این گزارش

 [15]«  داگ سرخ كنيم.هاي آتش این گزارش، هاتها، روي شلعهآتش درست كنيم و با حضور نمایندگان رسانه

واقعا »هم، یكي دیگر از مدیران برجسته صنعت گوشت نوشت: رژیم غذایي براي آمریكاي جدید پس از انتشار كتاب 

  رژیم غذایي براي آمریكاي جدیداب، دیگر در این كشور مجاز نيست چون كتاب جاي تاسف است كه سوزاندن كت

 «انتخاب اول من براي سوزاندن است.

 دهند.برخي مواقع مردم، موقع واكنش به انتقادات، شخصيت واقعي خود را نشان مي

 پرتوافكني بر مواد غذایي
هاي موجود و سایر پاتوژن o157H7كولينساني ئيصنعت گوشت آمریكا كامال از مشكالت موجود و همچنين تلفات ا

هاي غذایي، مسئول حقوقي آنها در محصوالت حيواني آگاه است. اما علت اصلي توجه این صنعت به موضوع مسموميت

در بوجود آمدن این شرایط و هراس آنها  از پيگيري هاي قضایي است. به همين دليل صنعت براي حل این مشكل، 

هاي آلوده نيست كه عامل بهداشتي كردن دامپروري صنعتي و كشتارگاهكرده است. البته راهكار آنها، راهكاري ارائه 

 ها پيشنهاداي را براي از بين بردن پاتوژناستفاده از پرتوهاي هستهها در عوض ، آلوده شدن مواد غذایي هستند . آن

 كنند. مي
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هاي حامي سالمت عمومي، چنين اشتياقي ندارند. به نظر از گروه هستند اما بسياري 118مشتاق پرتوافكني گاوداران،

هاي منتقل شده توسط غذا است. همچنين این پرتوافكني، راه حل مقطعي و كوتاه مدت براي بيماري ها،این گروه

یر اشود اما محيطي را كه باكتري و سزا ميهاي بيماريشيوه خطرناك است چون با آنكه باعث كشته شدن باكتري

كند. همچنين این شيوه باعث پاكيزه شدن گاوهایي یابند را پاكيزه و بهداشتي نميها در آن پرورش ميميكروارگانيسم

 شوند.نمي شود كه آغشته به ادرار، مدفوع و كثافت هستند و به همبرگر براي ما تبدیل مي

 باشند.توانستند در تضاد با یكدیگر این دو دیدگاه متفاوت بيش از این نمي

 حق با كيست؟

اتحادیه ملي توليد كنندگان گوشت گاو، حامي استفاده از پرتوافكني است و به تالش خود براي آموزش فواید »

 «پرتوافكني به مصرف كنندگان ادامه خواهد داد.

 [16]اتحادیه ملي گاوداران  -

 «ي پرتوافكنيمصرف كننده خواهان غذاي سالم است نه آلودگ» 

 مركز علوم در خدمت منافع عموم -

 

اما مي دانند كه این فناوري در نزد مردم در حاليكه گاوداران، حاميان و مشوقان اصلي پرتوافكني مواد غذایي هستند، 

روي مواد غذایي جلوگيري « پرتو افكني»كنند تا از نصب برچسب چندان مقبول نيست. به همين دليل تالش مي

شده یا خير. همچنين آنها به شدت در حال البي گري براي  كنند تا مردم ندانند كه آیا این ماده غذایي پرتوافكني

ها، به نظر هستند. این نام« پاستوریزه كردن با پرتو الكتروني» و یا « پاستوریزه سرد» تغيير دادن نام این فرایند به 

قرار مي  رسند اما من شك دارم دقيق باشند چون پرتوافكني یعني مواد غذایي در معرض اشعه ايزیبا و سالم مي

 شود.تر از اشعه ایكسي است كه در عكسبرداري سينه از آن استفاده ميميليون برابر قوي 2.5گيرند كه 

  ميل كنيد. اما به دليل تالش گاوداران، شما شاید دلتان نخواهد همبرگر فست فودي را كه مورد تشعشع قرار گرفته،

، وزارت كشاورزي آمریكا پرتوافكني گوشت گاو و سایر 2000فوریه سال  22اید. در روز احتماال این كار را انجام داده

اي شروع به فروش گوشت پرتوافكني شده به هاي زنجيرهمحصوالت گوشتي را قانوني اعالم كرد. سه ماه بعد، فروشگاه

ين است اما چنها اجباري مشتریان كردند. با آنكه نصب برچست پرتوافكني روي مواد غذایي عرضه شده در فروشگاه

دونالد، برگر ها و مدارس وجود ندارد. و حاال مشتریان مكاجباري در غذاهاي پرتوافكني شده عرضه شده در رستوران

كنند بدون اینكه خودشان اطالع داشته باشند، به موش هایي كه غذاي بوفه مدارس را مصرف ميكينگ و بچه

 اند براي انسان بسيار خطرناك باشد.تواند كه مياي تبدیل شدهآزمایشگاهي فناوري

 گوید كه پرتوافكني، كامال ایمن است...اما صنعت گوشت مي

 حق با كيست؟

ولي و كتر شوند و ئيشوند تا اینكه سالمها، پرتوافكني ميمن دليل این همه جنجال و هياهو را نمي فهمم. گوشت» 

كنندگان باید خوشحال باشند كه ما این كار را انجام فهاي خطرناك داخل آنها از بين بروند. مصرسایر باكتري

رد و گي، مورد انتقاد قرار ميهایي است كه صنعت گوشت به دليل انجام یك كار درستدهيم. این یكي از نمونهمي

 ردمم«. تهيه شده براي افزایش سالمتي» هاي هشدار دهنده مواد غذایي باید نوشته شود شود. روي برچسببدنام مي

باید در كمال آرامش به ما اعتماد كنند چون ما كارمان را بلد هستيم. باور كنيد كه مواد غذایي پرتوافكني شده براي 

 «خوردن ایمن هستند.

 [19]هاي عمده توليد كننده گوشت در آمریكا  دومينيك جنوكينز، مدیرعامل یكي از شركت -

                                                 
118 irradiation 
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ي منجر به ظهور تعداد زیادي مواد شيميایي غيرطبيعي و گاهي غيرقابل شناسایي در مواد پرتوافكني مواد غذای» 

دهند و ادعا مي كنند كه خوردن غذاهاي پرتوافكني شده كامال شود. صنایع گوشت، مردم را فریب ميغذایي مي

ند. شده را نادیده مي گيرایمن است در حالي كه وجود این تركيبات شيميایي ناشناخته در مواد غذایي پرتوافكني 

اي بيش نيست. فریب دادن مردم براي خرید مواد غذایي به همين دليل این نوع اطمينان دادن به مردم كالهبرداري

 «پرتوافكني شده، عملي غير اخالقي است.

درسه طب مشناسي دانشگاه كاليفرنيا در بركلي، استاد دكتر جان دبيلو گافمن، استاد بازنشسته مولكول و سلول -

 [20]دانشگاه كاليفرنيا در سن فرانسيسكو و موسس بخش تحقيقات زیست پزشكي در آزمایشگاه ملي لورنس ليورمور 

 

مدرن به حدي گسترده، جدي و سریعا رو به رشد هستند كه  هاي ميكروبي در گوشتمشكالت مرتبط با آلودگي

 هاي توليد شده هستند.خواهان پرتوافكني تمام گوشتبسياري از سران صنعت گوشت 

با این حال هيچ تحقيق و مطالعه بلندمدتي در مورد ایمن بودن پرتوافكني مواد غذایي انجام نشده است. تحقيقات 

، ث، ك، و ئي و ایجاد تركيبات 1كوتاه مدت هم نشان داده كه پرتوافكني مواد غذایي باعث از بين رفتن ویتامين آ، ب

شود. همچنين احتمال زیادي هست كه پرتوزایي باعث ایجاد جهش ژنتيكي در  شيميایي جدید و بالقوه سرطانزا مي

 ها هم بشود.ها و ویروسباكتري

 ؛ بيماری همبرگرo157H7ئی كولی
پرتوافكني گوشت با وجود همه خطراتش مجاز اعالم شد. و  دليل اصلي دادن مجوز پرتوافكني، وجودي یك باكتري  

اي شكل است كه هاي ميلهكولي در واقع یك خانواده بسيار بزرگ از باكترياست. ئي o157H7بدنام به نام ئي كولي

گوارش زندگي مي كنند و به هضم غذاي انسان و  ههاي به صورت مسالمت آميز در دستگابسياري از این باكتري

خطر هستند اما همه چيز ها بيكردند كه بيشتر این باكتري، دانشمندان تصور مي1990كنند. تا دهه حيوان كمك مي

 تغيير كرد. o157H7كوليبا ظهور ئي

ور مي شود و منجر روده حملهبه جاي همزیستي مسالمت آميز با دستگاه گوارش، به بافت   o157H7كوليباكتري ئي

 هاي این حمله معموال گرفتگي عضالت شكم و همچنين اسهال خوني است.به خونریزي مي شود. نخستين نشانه

، طبق آمار رسمي هر 119چقدر رایج است؟ به گزارش مركز كنترل و پيشگيري بيماري  o157H7كوليمسموميت ئي

البته به   [21]ميرند. شوند و چندین نفر از آنها هم ميي مسموم مينفر در آمریكا توسط این باكتر 200روز حدود 

يرشناس گكه یك همهاحتمال زیاد آمار و ارقام منتشر شده توسط این مركز بسيار كمتر از رقم واقعي است. ویليام كين،

 [22]شوند.  درصد از موارد ابتال به این باكتري گزارش مي 2در  اورگن است معتقد است كه تنها 

،  صنعت گوشت خواهان پرتوافكني گوشت شده o157H7كولي براي مقابله با خطر مرگ ناشي از ابتال به باكتري ئي

ه ا كامال بپزند. این توصياست. همچنين این صنعت از مردم خواسته كه حتما گوشت گاو و سایر محصوالت گوشتي ر

آنها منطقي است اما همزمان واجد یك تناقض تراژیك است. در حاليكه گوشت كامل پخته نشده باعث احتمال 

شود اما گوشتي هم كه بيش از حد پخته شود احتمال بروز سرطان را   برابر افزایش مي o157H7كوليمسوميت با ئي

 [32]هد.  مي

 دانيمآنچه كه می

 : همبرگرها و سایر مشتقات گوشت گاوo157H7كوليمنبع اصلي مسمویت ئي

ها: بيماري وخيم و احتمال از كار افتادن چندین اندام توسط انسان o157H7كوليتبعات بالقوه بلع باكتري كشنده ئي

 [24]و نيز احتمال زیاد مرگ. 

                                                 
119 Center of Disease Control and Pervention (CDC) 



 

جان رابینز  –انقالب غذایی   - 115                        

صرع، آسيب ریه، نارسایي  كولي كه از مرگ جسته اند: كوري،ز مدت افراد مبتال به مسموميت  ئيهاي درامصيبت

 [25]كليه

ساله مري هيرسينك به دليل خوردن همبرگر پخته نشده در آستانه مرگ قرار داشت.  مري این  12دیميون، پسر 

 دهد:ماجراي دردناك را چنين شرح مي

نپخته  اي از همبرگر را داخل دهانش قرار داد، متوجه شد كه گوشت همبرگر،به محض اینكه پسرم لقمه» 

 6و خام است. او بعدا به ما گفت كه خجالت كشيده بود كه در برابر دوستانش، همبرگر را تف كند. دقيقا 

ش كاهش یافت. او هذیان هاي خونروز بعد، جهنم نمایان شد. او ابتدا اسهال خوني گرفت سپس پالكت

هایش از كار افتادند و به دیاليز نياز پيدا كرد. البته براي شناخت. سپس كليهیك از ما را نمي گفت و هيچمي

ي او هاهایش مشكل ساز شدند. به دليل اینكه ریهانجام دیاليز به یك عمل جراحي نياز بود. پس از آن، ریه

ها اش، آب ریهاي در سينهتنفس مصنوعي متصل كردند و با قرار دادن لولهآب آورده بودند، او را به دستگاه 

 205را خارج كردند. سپس قلبش هم شروع به بزرگ شدن كرد. عكسبرداري نشان داد كه حجم قلب او 

شد كه بار مایعات موجود در اطراف قلب او را تخليه كردند و باورشان نمي 3برابر افزایش یافته بود. پزشكان 

اي در غشاي دور خواستند پنجرهاند... هنگامي كه پزشكان مير بار یك ليتر آب از اطراف قلب خارج كردهه

قلب او ایجا كنند این ناحيه مملو از عفونت بود به همين دليل از این كار منصرف شدند... چندي بعد هنگامي 

 كرد و سپسرد و رنج كامل به ما نگاه ميكه به او نوشيدني دادیم او چند قطره خورد اما بيهوش شد. او با د

هاي او را شاهد بودیم... و حاال رودهاي او در داخل حفره شكمي شد. دو واقع ما سوراخ شدن رودهبيهوش مي

تحليل مي رفتند... این بيماري بسيار مخرب و پليد است. و هنگامي كه متوجه شدم كه غير بهداشتي بودن 

و تصميم گرفتم كاري انجام  ث بروز این بيماري شده بسيار عصباني شدمهاي این كشور، باعكشتارگاه

 [26]بدهم.

پيوست تا اینكه  o157H7كولي مري هيرسينك كامال حق داشت كه عصباني باشد. پس  به والدین سایر قربانيان ئي

را تشكيل دادند. این گروه یك خط تلفن  120«ستبس است، اولویت ما غذاي سالم ا»یك گروه امنيت غذایي به نام 

شود. همچنين شبانه روزي براي مبتالیان اختصاص داده كه از طریق این خط تلفن به آنها اطالعات جدید داده مي

 اطالع رساني بهتري صورت گيرد. o157H7كولي كوشد تا درباره ئياین گروه، مي

كند كه این شود؟ صنعت گوشت تاكيد ميآلوده مي o157H7كولييآیا الشه گاوها در آمریكا مكررا به باكتري ئ

گيرد. از سوي دیگر، تام بيلي،  مدیر امنيت غذایي و خدمات بازرسي وزارت كشاورزي آلودگي به ندرت صورت مي

 [27]گاوها در آمریكا وجود دارد.   درصد الشه 50در بيش از  o157H7كوليگوید كه باكتري ئيآمریكا مي

در مورد محصول نهایي چطور؟ این موضوع البته نهایت اهميت دارد. آیا احتمال زیادي هست كه گوشت گاوي كه به 

باشد؟ اینجا هم دوباره صنعت گوشت، نقطه نظر منحصر به  o157H7كوليشود آلوده به باكتري ئيهمبرگر تبدیل مي

 خودش را دارد.

 حق با كيست؟

 «بسيار پایين است. o157H7كوليشيوع ئيموارد »

 [28]اتحادیه ملي توليد كنندگان گوشت گاو  -

درصد گوشت گاو چرخ كرده حاوي گونه هایي مرگبار از   89كند كه گزارش وزارت كشاورزي آمریكا برآورد مي» 

 «كولي است.باكتري ئي

 [29]سرویس خبري رویترز  -
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كند، هاي عرضه شده را انكار ميدر گوشت  o157H7كوليباتوجه به اینكه صنعت گوشت آمریكا به طور مداوم وجود ئي

نده نگار و نویسكنند. نيكولس فاكس یك محقق و روزنامهبسياري از مردم آمریكا حاد بودن این مشكل را درك نمي

 است. او مي نویسند: 1997هاي منتقل شده از طریق مواد غذایي در سال ده درباره بيماريیك كتاب بسيار تحسين ش

اند. آنها احتماال این ماجرا را به عنوان را شنيده« جك این د باكس»بسياري از آمریكایي، ماجراي شيوع »

یك حادثه غيرعادي تلقي كرده اند. این رخدادي غریب در عصر امنيت غذایي است وقتي كه قوانين دولتي، 

مان خوریم به سالمتيآنچه ما مي هاي علمي توليد و بازرسي همگي مي كوشند تاهاي فناوري و شيوهنوآوري

كنند كه اگر هم خطایي رخ داده حتما اصالح شده است و دیگر اتفاقاتي آسيبي نرساند. مردم تصور مي

مشابه رخ نخواهد داد. اما این تصور به هيچ عنوان حقيقت ندارد... اگر این موارد مشتي از خروار یك همه 

 [30]«  رسيدند.وش مردم نميگيري غيرقابل انكار نبودند، قطعا به گ

هاي ناشي از مصرف غذاي آلوده امروز بسيار رایج شده اند و بسيار هم خطرناك واقعا آزار دهنده است كه بدانيم بيماري

روي هستند. من در حين نگارش این مطلب چند بار به ذهنم خطور كرد كه این موضوع را رها كنم و توجه خود را 

رو شدن با واقعيت بسيار مهم است. تري متمركز كنم. اما بعدا متوجه شدم كه روبهبخشتر و اطمينانموضوع راحت

 كنيم  و اقدامي در موردش انجام خواهيم داد.  تر آن را درك ميرو شویم، آنگاه كاملاگر ما با واقعيت روبه

ناشي  هاي ما اهميت فراواني دارد. نامالیمت ون امنيت خانوادهبه باور من، گفتگو در مورد این موضوعات مهم است چ

هاي تلخ ارزشش را دارد البته اگر در انتهاي تونل، كورسویي از روشنایي و اميد  باشد. ما رو شدن با واقعيتاز روبه

 اببدانيم، براي انتخ مان حفاظت كنيم و هر چه كه بيشترهاي خود، از خودمان و افراد تحت پوششتوانيم با انتخابمي

 بهتر، مجهزتر خواهيم بود. 

 كامپيلوباكتر
 اي براي شناسایي رایجعمدتا  در همبرگر و سایر مشتقات گوشت گاو یافت مي شود اما اگر مسابقه o157H7كوليئي 

 [31]ترین عامل مسمویت غذایي در آمریكا برگزار شود، مرغ بخت زیادي براي برنده شدن دارد.  

ي شوند آلوده به باكترهاي آمریكا فروخته ميهایي كه در فروشگاهصنعت ماكيان منكر این نيست كه بيشتر مرغ

  o157H7يكولكامپيلوباكتر در سال بيش از ئي ،هستند. به گزارش مركز كنترل و پيشگيري بيماري 121كامپيلوباكتر

 بتال به  آن با سرعت بيشتري در حال افزایش است. گيرد و ميزان ادر آمریكا قرباني مي

هاي آن شود و اغلب  نشانهاي ميها، باكتري كامپيلوباكتر در مخاط روده النه كرده و باعث ابتال به بيماريدر انسان

رف، هاي غذایي متعاعبارتند از: اسهال خوني كه معموال با تب، درد بدن و درد شكم همراه است. بر خالف مسموميت

دهد به همين دليل ردیابي عامل بيماري بسيار مسموميت كامپيلوباكتر معموال تا یك هفته عالئم خود را نشان نمي

امكان بازگشت بيماري وجود  درصد موارد، 20انجامد اما در شود. این بيماري معموال یك هفته به طول ميدشوار مي

 ید بيماري و در برخي مواقع، مرگ فرد مبتال شود.تواند باعث تمدید و تشددارد كه این بازگشت مي

رونده است، در پي ، كه یك اختالل مرگبار توأم با فلج پيش122درصد از موارد ابتال به سندروم گيلن باره 40حدود 

هاي ناشي از مصرف مواد از آنجایي كه بيشتر موارد ابتال به بيماري   [32آید.  عفونت ناشي از كامپيلوباكتر بوجود مي

شوند، احتمال دارد تعداد قابل توجهي از اختالالت دستگاه ایمني غذایي آلوده به درستي شناسایي و تشخيص داده نمي

 هایي هستند. بدن كه هنوز قابل تشخيص نيستند، در حقيقت محصول چنين عفونت

 يمدانآنچه كه می

 هاي ناشي از مصرف مواد غذایي آلوده در آمریكا: كامپيلوباكترعامل اصلي بيماري 

  هزار نفر 5شوند: بيش از در آمریكا مبتال به مسموميت كامپيلوباكتر مي هر روزتعداد افرادي كه 

                                                 
121 Campylobacter 

122 Guillain-Barré syndrome 
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  [33]نفر    750تلفات ساالنه ناشي از ابتال به كامپيلوباكتر در آمریكا: بيش از  

 منبع اصلي باكتري كامپيلوباكتر: الشه مرغ آلوده 

 [34]درصد   70هاي آمریكایي كه به قدر كافي آلوده به كامپيلوباكتر هستند تا باعث بيماري شوند: مرغ  

 [35]درصد   90هاي آمریكایي كه به قدر كافي آلوده به كامپيلوباكتر هستند تا باعث بيماري شوند: بوقلمون  

--------------------- 

 هایي كه در سه مرغداري صنعتي توسط محققان دانشگاه ميشيگان مورد آزمایش قرار گرفتند و تعداد مرغ

  [36]   2300كامپيلوباكتر هستند: مشخص شد آلوده به 

 [36]  831هایي كه آلوده به كامپيلوباكتر نبودند: تعداد مرغ  

تي كنند تا چه اندازه غير بهداشخرند و مصرف ميها ميمن هميشه از این در شگفتم كه گوشت پرندگاني كه آمریكایي

» وید:گهاي فراوري شده امروزي ميد كيوستر، ميكروبيولوژیست سابق وزرات كشاورزي آمریكا در مورد مرغاست. جررل

اگر شما مرغ را داخل توالت بيندازید و بعد آن را بخورید محصول نهایي هيچ تفاوتي با مرغي كه امروزه به دست شما 

كه نخستين بار این ادعا را شنيدم تصور كردم كه او اغراق كرده است و تشبيهي هنگامي   [38]« ندارد. رسد،مي

 احساساتي ارائه داده است.

اما  من اشتباه كرده بودم. در واقع حتي شاید تشبيه این كارشناس حق مطلب را ادا نكرده  بود. یك تحقيق توسط 

فرم موجود روي هاي آمریكا بيشتر از باكتري كليموجود در آشپزخانه 123دانشگاه آریزونا نشان داد كه باكتري كلي فرم

این  گوید كههاي غذایي است ميهاي توالت است. نيكلولس فاكس هم كه یك مقام مسئول در زمينه مسموميتكاسه

ه ر از آشپزخانكنند. توالت خانه ها، تميزتهایشان ميارمغان محصوالت حيواني است كه مردم وارد آشپزخانه» آلودگي 

 [39]« شویند.هایشان را در توالت نمياست چون مردم مرغ

ده این قدر آلو شوند،هایي كه همواره توسط مصرف كننده به خانه آورده ميباور این موضوع بسيار دشوار است كه مرغ

خبر خوب در مورد مرغ این »ها، واقعا آلوده هستند : ن مرغاي در مجله تایم تایيد كرد كه  ایباشند،. اما انتشار مقاله

قيمت مرغ یك سوم قيمت آن در دو دهه قبل است. اما خبر بد این كه مرغ هاي فراوري مدرن، است كه به لطف شيوه

 [40]«   هاي آمریكایي شده است.ترین اشيا در خانهخام، تبدیل به یكي از خطرناك

ها، ها و پاتوژنبه دليل تماس با گوشت آلوده به باكتريهاي برش و همچنين دستان انسان، تخته ظروف آشپزخانه،

توانند به ها به راحتي مياین ميكروبشود، اي كه گوشت آماده ميها را دارند. در آشپزخانهقابليت انتقال این جرم

مصرف كننده ساالد ممكن است به بيماري مبتال شود.  شود،خته نميسبزیجات منتقل شوند. از آنجایي كه ساالد پ

شوند كه در هایي خورده ميحتي غذاهاي پخته شده نيز داخل كاسه و یا بشقاب قرار داده شده و  با قاشق و چنگال

ر مراقبت ها احتماال قبال گوشت آلوده را لمس كرده اند. به همين دليل اگهایي بوده كه این دستتماس با دست

شود اي كه وارد ميهاي ناشي از مصرف مواد غذایي آلوده ممكن است در هر آشپزخانهاي صورت نگيرد، بيماريویژه

 و چه آشپزخانه رستواران یا مراكز عمومي. گسترش یابد؛ چه آشپزخانه خانگي باشد،

 –و همچنين اگر بدانيد كه صنعت گوشت  ها، هراس انگيز است.پذیري ما در برابر این پاتوژنآگاهي از ميزان آسيب

كند، قطعا شماري براي كاهش این خطر انجام بدهد اما این كار را نميتواند اقدامات بيمي -بخواهد كه صورتي در

ها به كامپيلوباكتر، از طریق پوشش كف هاي آلوده شدن مرغخشمگين خواهيد شد. به عنوان مثال، یك از راه

این كفپوش ممكن است از چوب، ساقه برنج و یا مواد دیگر باشد. اما هر جنسي كه باشد، به  ها است. جنسمرغداري

این كفپوش هر چند هفته یكبار پس از اعزام یك دسته از پرندگان  شود. در اروپا،ها تركيب ميسرعت با مدفوع مرغ

شود. من   از یك توليد سال تعویض نمي 2این كفپوش اغلب به مدت شود. در آمریكا اما، تعویض مي به كشتارگاه،
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تر اهچرا كفپوش را در فواصل زماني كوت ها،كننده مرغ  پرسيدم كه  با وجود خطر ابتال به كامپيلوباكتر و سایر بيماري

 كند. پاسخ او كه برایم قانع كننده نبود، اینچنين بود:تميز نمي

يمار هایشان بكتر هستيم و واقعا متاسفيم كه مردم و خانوادهها به كامپيلوباما امروز نگران آلوده بودن مرغ»  -

 «شوند. باور كنيد ما نهایت سعي مان را مي كنيم تا محصولي تميز و بهداشتي توليد كنيم.مي

 «كنيد؟تر تميز نميبله اما چرا شما كفپوش را در فواصل زماني كوتاه» من گفتم: -

 «اوه، هزینه آن بسيار باال است.» -

شود به احتمال ابتالي گاوهایي كه در فضاهاي متراكم دامداري نگهداري شده و به آنها غالت خورانده ميهمچنين 

كنند صدها برابر بيشتر است نسبت به گاوهایي كه در چمنزارها به صورت آزادانه چرا مي o157H7كوليباكتري ئي

 گاوها دست بكشد.  شود كه صنعت گوشت، از خوراندن غالت بهاما این واقعيت باعث نمي

كولي هستيم و هر كاري كه از دستمان بر بياید براي مقابله ما بسيار نگران ئي»یك از مدیران این صنعت به من گفت: 

 «دهيم.با آن انجام مي

 «ها چيست؟نظرتان در مورد چراي آزاد دام» من سئوال كردم:

 «شود.ش سود اقتصادي مياین اتفاق هرگز نخواهد افتاد چون باعث كاه»او پاسخ داد: 

من بر »اندازد: مرا به یاد حرف لئو تولستوي مي اندركاران صنعت گوشت گاو،شنيدن این ادبيات از سوي یكي از دست

هم دكنم تا مرا حمل كند با این حال به خودم و دیگران اطمينان مينشينم .. و او را مجبور ميگرده ي یك انسان مي

قي البته به هر طری توانستم به طریقي بار را از دوشش بردارم،هستم و آروز مي كنم كه ميكه خيلي برایش متاسف 

 «جز پایين آمدن از گرده او.

 سالمونال
هاي متفاوتي هاي آمریكایي، تنها آلوده به كامپيلوباكتر نيستند بلكه مكررا آلوده به سالمونال هم هستند. برآوردهمرغ

هاي نشانه [42] درصد. 80درصد گرفته تا  20یكایي آلوده به سالمونال وجود دارد؛ از هاي آمردر مورد ميزان مرغ

 استفراغ و اسهال. البته این بيماري حالت تهوع، مسموميت سالمونال عبارتند از : گرفتگي عضالت شكم، تب، سردرد،

زنان باردار، افراد مسن و افرادي را كه بيمار هستند و یا اختالالت سيستم ایمني دارند را  بيشتر، افرادي چون نوزادان،

 كند. تهدید مي

دقيقه فاش كرد كه بيش از نيمي از پرندگان خریداري شده  60كه برنامه تلویزیوني - 1987قل از سال سالمونال حدا

به عنوان یك معضل بزرگ در آمریكا شناخته شده است. البته مردم كمتر  -ها، حامل این پاتوژن هستنداز فروشگاه

اني در آمریكا است. دكتر ميچل كوهن از مركز اطالع دارند كه سالمونال امروز یك مشكل رایج در تمام محصوالت حيو

ما در آمریكا با شيوع بيماري سالمونال در تقریباً همه محصوالت حيواني از جمله »گوید: مي كنترل و پيشگيري بيماري

 [43]«  ایم.هاي شير مواجه بودهمرغ، شير و فراوردهگوشت گاو، گوشت خوك، تخم گوشت ماكيان،

 هاي امروزي است...مرغو این ميكروب، به ویژه مشكلي در تخم

 دانيمآنچه كه می

 [44]هزار نفر   650شوند: هاي آلوده به سالمونال بيمار ميمرغهایي كه هر ساله به دليل خوردن تخمآمریكایي 

 [45]نفر    600هاي آلوده به سالمونال مي ميرند: مرغهایي كه هر ساله به دليل خوردن تخمآمریكایي 

 تا  1976هاي مرغ خام و یا كامل پخته نشده بين سالميزان افزایش موارد مسموميت سالمونال ناشي از تخم

 [46]درصد   600: 1986

ها خود را براي نبرد قهرماني هاي خام در یك ليوان و خوردن آنمرغ، بوكسور با شكستن تخم1در فيلم سينمایي راكي 

داد، بعيد بود كه بدون ابتال به بيماري پا به بود و امروزه این كار را انجام ميآماده مي كند. اگر آن بوكسور، واقعي مي

از غذاهایي  »كند ا به مصرف كنندگان توصيه مياكيد رینگ بوكس گذاشته باشد. مركز كنترل و پيشگيري بيماري
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شدند مرغي كه قبال مصرف ميبسياري از غذاهاي تخم [47]«   شود پرهيز كنند.مرغ خام استفاده ميكه در آنها از تخم

مونال وجود دارد. این غذاها ها به سالمرغشوند چون احتمال آلودگي تخمامروزه توسط این مركز غير ایمن محسوب مي

مرغ مخلوط شير و زرده تخم ها،انواع موس ساالد سزار، تخم مرغ اصلي سرخ شده، مرغ عسلي آب پز شده،شامل تخم

ها هاي تزئيني كيكخامه پاي سفيده تخم مرغ و شكر، خمير خام كلوچه و اغلب سس مایونز هلندي، خانگي،

 [48]هستند.

 هاي حامي سالمت عمومي دارد.اما مانند اغلب اوقات، صنعت دامداري نظري متفاوت با گروه

 حق با كيست؟

مرغ و خواهيم به دليل اینكه یك نفر یك جا مریض شده، كنگره، تصميم احساسي بگيرد. ارتباط ميان تخمما نمي» 

 «سالمونال بيش از اندازه بزرگنمایي شده است.

 [49]مرغ در آمریكا  فرنكلين شریس، سخنگوي یك شركت بزرگ توليد كننده تخم -

مرغ در صدر فهرست رود و مي كوشد مانع بهبود سالمتي مردم شود. تخممرغ به كنگره ميهر سال صنعت تخم»

 «شوند.وده ميهاي ناشي از مصرف غذایي آلغذاهایي قرار دارد كه باعث شيوع بيماري

 مركز علوم براي منافع عموم -

 

 ليستريا
. كم گرفتیك پاتوژن غذایي دیگر است كه در چند دهه اخير ظهور كرده است.  نباید این پاتوژن را دست 124ليستریا

درصد  20و   [51]كنند. نياز به بستري شدن در بيمارستان پيدا مي شوند،درصد افرادي كه مبتال به این پاتوژن مي 92

 [52]ميرند. آنها مي

ها سلول تواند ظرف چند هفته از چند سلول به ميليونشود جایي كه ميليستریا در دیوارهاي داخلي یخچال تكثير مي

ن باردار و جنين آنها خطرناك است. این پاتوژن در زنان باردار معموال این پاتوژن خصوصا براي زنا  [53]تكثير شود. 

شود. كند و سپس با ورود باكتري به گردش خون و سپس جنين، باعث سقط جنين ميمننژیت و باكتریمي ایجاد مي

 نوزاد احتماال با آسيب مغزي و یا فلج مخي مواجه خواهد شد.  اگر هم سقط جنين صورت نگيرد،

ود كند كه غذاهایي كه احتمال وجمركز علوم براي منافع عمومي به زنان باردار توصيه مي ل خطر باالي ليستریا،به دلي

 صدف  مرغ خام،غذاهاي حاوي تخم ليستریا در آنها وجو دارد مانند پنيز نرم، گوشت قرمز خام و گوشت خام پرندگان،

 [54]هاي غيرپاستوریزه را مصرف نكنند.  ال بخارپز شود( و آبميوههاي آماده، كالباس )مگر اینكه كامداگهات خام،

هاي ، گروه2000آلوده شدن مكرر  مواد غذایي به ليستریا و همچنين خطرناك بودن این باكتري باعث شد تا در سال 

ا غذاي سالم است، اتحادیه سالمت عمومي مختلف حافظ منافع مردم از جمله مركز علوم براي منافع عمومي، اولویت م

فدراسيون مصرف كنندگان آمریكا، ليگ ملي مصرف كنندگان و پروژه پاسخگویي دولت، خواستار وضع قوانيني  آمریكا،

هاي هشدار دهنده روي  هات داگ، سوسيس و كالباس و شوند كه توليد كنندگان را  ملزم كند تا با نصب  برچسب

 مردم را از احتمال وجود ليستریا در این مواد غذایي مطلع كنند.سایر محصوالت خود 

شاید بيان واكنش انستيتو گوشت آمریكا به این درخواست  دیگر براي شما عجيب نباشد. آنها اعالم كردند كه عليرغم 

 ند. مخالف هستهاي هشدار دهنده اي، اینكه عميقا نگران سالمت مردم آمریكا هستند اما مطلقا با نصب چنين برچسب

هاي مصرف كننده همچنين خواستار الزامي شدن آزمایش این محصوالت براي تشخيص آلودگي احتمالي آنها به گروه

ن شد با چنين آزمایشي مخالفت كرد. سخنگوي ایبيني ميليستریا شدند. انستيتو گوشت آمریكا هم  چنان كه پيش

 [57]«  ن مالك امنيت غذایي نيستيم.ما موافق آزمایش محصول به عنوا» انستيتو گفت:
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 ترين گوشت عرضه شده در جهان؟امن
ترین گوشت قرمز و گوشت ماكيان را در جهان عرضه ما، امن» گویند كه مرغ آمریكا مكرر ميصنایع گوشت و تخم

انند یك این ادعا م»استيو بيركلي سردبير نشریه گوشت قرمز و ماكيان در مورد تكرار این ادعا مي نویسد: « كنيم.مي

كنند و شما این ود... همه سخنگویان صنعت این ادعا را تكرار ميشها و جلسات تكرار ميورد، بارها و بارها در همایش

 [58]« شنوید.هاي صنایع گوشت ميادعا را در تمام همایش

د گویداند كه این ادعا صحت ندارد. در واقع او مياما بيركلي كه همچنين سردبير مجله فراوري گوشت هم بوده، مي

شده در آمریكا حتي نزدیك به این ادعا هم نيست. او مي نویسد كه شرایط سایر كشورها در این كه گوشت عرضه 

 زمينه بهتر است:

برنامه كنترل این باكتري در آمریكا را به یك شوخي  كشور هلند، o157H7كوليبرنامه آزمایش باكتري ئي» 

گيري آوري اطالعات در مورد همهاي جمعبدل مي كند... وزارت كشاورزي آمریكا ظاهرا یك تحقيق جهاني بر

انجام داده اما معلوم نيست كه چرا این وزراتخانه گزارش آن را منتشر نكرده   o157H7كوليباكتري  ئي

است. این غفلت وزارتخانه دقيقا مانند مثل این است كه حين جستجو براي تمدن هاي باستاني، مصر را 

در اتحادیه اروپا باعث شده تا آمریكا این محدودیت را « ت هورمونممنوعي» فراموش كنيد... اجراي قانون

ها دهند كه هورمونها و مقاالت منتشر شده نشان ميیك مانع تجاري براي تجارت گوشت بداند .... اما گزارش

 يهایي كه در آمریكا مكرر استفاده مي شوند اما در اروپا ممنوع هستند، باعث شده تا گاوهابيوتيكو آنتي

 [59]« پذیرتر باشند.ها بسيار آسيبآمریكایي در برابر عفونت

ها، ترین محصوالت در جهان هستند اما واقعيتبا آنكه صنعت گوشت و مرغ آمریكا به كرات مدعي شده كه داراي امن

 چيزي دیگري را نشان مي دهند.

 دانيمآنچه كه می

  [60] 125هاي آمریكایي و كانادایي: سندروم هيموليتيك یوریمكدر بچهعلت اصلي نارسایي كليوي 

 كوليمواردي سندروم هيموليتيك یوریمك كه بر اثر ئيo157H7 :[61]درصد    85بوجود آمده است 

  :[62]    25موارد ابتال به سندروم هيموليتيك یوریمك در هلند در هر سال 

  :[63]    7500موارد ابتال به سندروم هيموليتيك یوریمك در آمریكا در هر سال 

----------------------- 

  [46]هزار نفر    10موارد ابتال به سالمونال در سوئد در هر سال: یك مورد در هر 

  [65]نفر    200موارد ابتال به سالمونال در آمریكا در هر سال: یك مورد در هر 

----------------------- 

 درصد 10هاي آلوده به كامپيلوباكتر در نروژ: مرغ 

 درصد 70هاي آلوده به كامپيلوباكتر در آمریكا: مرغ 

آن هم در شرایطي كه  ترین محصوالت در جهان،گوش دادن به ادعاهاي صنعت گوشت آمریكا در مورد عرضه امن

گویند: راهكار از بين بردن دانيد حقيقت چيز دیگري است، بسيار دشوار است. همچنين هنگامي كه آنها ميمي

به  كنند و حتينپختن كامل گوشت سرزنش مي ها، پرتوافكني مواد غذایي است و یا اینكه مردم را به دليلپاتوژن

 ها و ظروف خود را قبل از مصرف هر وعده غذا با ضدعفونيها، بشقابكنند كه دستمصرف كنندگان توصيه مي

 شود. تر ميها سختشما بيشتر عصباني خواهيد شد و تحمل این توصيه ها بشویند،كننده
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ه مردم كنم كشود اما فكر نميتن غذا با دقت، باعث بهبود شرایط ميالبته تردیدي نيست كه رعایت بهداشت و پخ

 ، كامپيلوباكتر، ليستریا و یا هر نوع پاتوژن عفوني دیگر باشد،o157H7كوليبخواهند غذاهایي كه آلوده به سالمونال، ئي

ي قرار گرفته مصرف اكنم كه مردم بخواهند موادي را كه در معرض تشعشات هستهرا بخورند. و همچنين فكر نمي

 كنند. 

 به باور من مردم خواهان غذاهاي كاملي هستند كه فاقد آلودگي باشند.
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  8فصل 
 

ميليون كيلوگرم  گوشت آلوده در آمریكا فرخوانده شدند یعني به طور متوسط  14، در مجموع 1996تا  1989از سال 

اي كه در آمریكا فراخوانده شده سر ميليون گوشت آلوده در هر سال. اما  در چند سال اخير ميزان گوشت آلوده 1.8

ميليون كيلوگرم گوشت آلوده  5به فلك زده است. در حال حاضر كامال عادي است كه در جریان یك فراخوان، 

آوري ميليون گوشت گاو آلوده را جمع  25د،، شركت هادسون تنها در یك فراخوان خو1997آوري شود. در سال جمع

ميليون هات داگ را  30، شركت تورن اپل ولي، كه در ميشيگان واقع است ركورد شكني كرد و 1999كرد. در سال 

ميليون پوند  17هم شركت توليد كننده گوشت بوقلمون كارگيل در یك مورد فراخوان، 2000فراخواند.  در سال 

 [2]آوري كرد. وده به ليستریا بود جمعگوشت بوقلمون را كه آل

اش را به خوبي انجام مي دهد و محصوالت گيري كنيد كه سيستم، وظيفهشما با خواندن این آمار و ارقام شاید نتيجه

سناد وزارت واقع چنين نيست. اشوند. اما متأسفانه درجمع آوري ميآلوده قبل از رسيدن به دست مصرف كننده، 

 [3]شوند.  هاي آلوده هرگز از چرخه مصرف خارج نميدهد كه بيشتر گوشتكشاورزي آمریكا نشان مي

كيلو  1280كيلوگرم گوشت گاو را فراخواند اما تنها  7750سوتا ، یك شركت در مينه1999به عنوان مثال در سال 

كيلو به كارخانه  4800كيلو گوشت گاو را فراخواند اما فقط  37600آوري شد. یك شركت در نبرسكا هم جمع

آوري نشده بودند؟ پاسخ این اي افتاد كه جمعهاي آلودهشاید شما سئوال كنيد كه چه اتفاقي براي گوشت [4]بازگشت.

 [5]ماال مصرف كنندگان ناآگاه خورده بودند. ها را احتاست كه این گوشت

كنندگان خواهان تفویض قدرت به وزارت كشاورزي آمریكا براي فراخوان اجباري هاي حامي مصرفتعداد زیادي از گروه

و سایر چيزهایي كه  الستيك ها،بازيهاي فدرال قدرت كافي براي فراخواني اسبابهاي آلوده شده اند. آژانسگوشت

ممكن است خطرناك باشند را دارند اما در مورد گوشت فاقد چنين قدرتي هستند. چرا؟ به دليل مخالفت شدید و 

 سرسختانه صنعت گوشت...  

 حق با كيست؟

 دكنند. در جامعه ما كساني هستنها، هزینه به صنعت تحميل ميایم كه این فراخوانهاي زیادي داشتهما فراخوان» 

 «خواهند مردم آمریكا را از غذایشان بترسانند. تسليم شدن در برابر این افراد، منطقي نيست.كه مي

 مدیرعامل شركت گوشت اسپرینگ فيلد سم آبرامسون، -

 «اش بميرد؟بچه سه ساله آیا منطقي است كه اگر یك مصرف كننده همبرگر را كامل نپزد،» 

 و پيشگري بيماري دكتر پاتریسيا گریفين، مركز كنترل 

---------------------------- 

كنند تا اطمينان حاصل كنند كه  مصرف كنندگان محصوالتشان توليد كنندگان گوشت گاو سخت تالش مي» 

 «گوشت سالمي دریافت مي كنند.

 [8]اتحادیه ملي توليد كنندگان گوشت گاو   -

توانيد با آرامش دهيد را  ميها ميها مي خرید و هر سفارشي كه در رستورانفروشگاهتقریبا هر محصولي كه در » 

 «خاطر مصرف كنيد، به جز خرید محصوالت گوشتي و مرغي.

 [9]استيو بيركلي، سردبير اجرایي مجله فراوري گوشت   -
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 امنيت، در اولويت آخر
آميز نبود، وزارت كشاورزي آمریكا باید براي خواني محصوالت گوشتي  آلوده چندان  موفقيتبا توجه به اینكه موارد فرا

، وزارت 1996داد. در سال هاي ناشي از مصرف گوشت و مرغ آلوده اقدامي انجام ميمقابله با شيوع مكرر بيماري

)خطرسنجي در نقطه كنترل كشاورزي آمریكا، یك سيستم جدید بازرسي گوشت با عنوان اچ اِي سي سي پي 

 اندازي كرد. در مورد موثر بودن این سيستم نظرات مختلفي وجود دارد...راه 126بحراني(

 حق با كيست؟

ناشي  هاياچ اِي سي سي پي سخگيرانه  است و ما را به صالبه مي كشد. این سيستم، پاسخي كامل براي بيماري» 

تواند مطمئن باشد كه همه اقدامات ف كننده آمریكایي بار دیگر مياز مواد غذایي است. با اجراي این سيستم، مصر

 «ترین سيستم عرضه گوشت در جهان هستيم.ممكن براي سالم بودن محصوالت انجام شده و ما داراي امن

 [10]مدیرعامل شركت گوشت اسپرینگ فيلد ميتس سم آبرامسون ، -

گوید كه اچ اِي سي سي پي بهترین كشف پس از كشف پاي سيب و شورولت بوده است... اما صنعت گوشت مي» 

دهند كه این سيستم بازرسي، بيشتر به یك جوك شبيه است... این آژانس در حال واگذار كردن بازرسان گزارش مي

اچ اي سي سي پي، امروزه بازرسان دیگر بازرسي اند... طبق قوانين دستبند زده بازي است... آنها به دست بازرسان،

كنند... شما تصور كنيد نمي كنند. این صنعت خودش از خودش بازرسي مي كند؛ بازرسان عمال تنها كاغذبازي مي

كنيد باید براي خود یك قبض جریمه به دليل قانون كه یك راننده هستيد و هر بار كه از سرعت مجاز تجاوز مي

كنند؛ برخي دیگر نيز تا زماني كه وارد فضاي رقابتي نشده باشند، ها، تقلب نميبرخي از مجتمع شكني صادر كنيد.

كنند. روي برچسب باید نوشته شود كه محصول با مدفوع حيوان، ها، مردم را گمراه ميكنند... برچسبتقلب نمي

حيوان را در هر دقيقه مورد  13ردم، آلوده شده است... هنگامي كه من كار خود را به عنوان بازرس گوشت آغاز ك

تا  140دادم. امروز در سراسر كشور، سرعت خط توليد به ميزان قابل توجهي افزایش یافته و بين بازرسي قرار مي

كند. از لحاظ انساني واقعا ممكن نيست كه بازرسان الشه حيوان در هر دقيقه از مقابل چشم بازرسان عبور مي 160

 «كه به آنها محول شده )مراقبت از مصرف كننده( را به درستي انجام بدهند. اي راگوشت، وظيفه

 [11]دلمر جونز، رئيس اتحادیه بازرسان گوشت آمریكا    -

 

، یك سازمان تحقيقاتي غيرانتفاعي و غيرحزبي است كه  مطالعات تحقيقاتي آن مرجع 127مركز پابليك اینتگریتي

، این مركز پژوهشي را در مورد افزایش تهدید 1998نگاران، سياستگزاران و دانشگاهيان است. در سال استفاده روزنامه

دید بازرسي كه اچ اِي سي هاي غذایي منتشر كرد. پس از گفت و گو با بازرسان گوشت درباره سيستم جمسموميت

عروف، المثل مبسياري از بازرسان، سيستم بازرسي اچ اي سي سي پي را به ضرب»سي پي نام دارد، این مركز نوشت: 

گذارد تا خودش را  بازرسي كنند چون عمدتا دست  صنعت را باز ميیك ليوان قهوه بخور و دعا كن، تشبيه مي

 [21]«كند.

بود. اميدوار بودم كه با گذر زمان، بهبودي  در این زمينه حاصل شود اما  1998البته این موضوع مربوط به سال 

 ،2000هاي فدرال به حدي گسترده شد كه در سال متاسفانه چنين اتفاقي رخ نداد. سلطه و كنترل صنعت بر سياست

را  حيواناتي جدیدي را به اجرا گذاشت كه تلویحا مصرف الشهآژانس فدرال كه ناظر بازرسي مواد غذایي بود، قوانين 

 دانست.خطر ميهاي باز بودند براي انسان بيتومورها و زخم كه مبتال به سرطان،

                                                 
126 HACCP: Hazard Analysis of Critical Control Points 

127 Center for Public Integrity 
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اد هاي حامي مصرف كنندگان بالفاصله فریشد، گروهبيني ميآور بود. البته همانگونه كه پيشاین اتفاقات واقعا تاسف

هاي باز موجود در الشه حيوانات به عنوان موارد بندي تومورها و زخمها نسبت به طبقهاین گروه اعتراض سر دادند.

نگ دولت رهاي بيمار، مهر تایيد بنفشمربوط به زیبایي، به شدت معترض بودند چون با اجراي این قوانين جدید، الشه

 [13]كردند.  ت ميخطر و سالم بودن مواد غذایي است به راحتي دریافرا كه نشانه بي

درصد بازرسان مواد غذایي آمریكا نظرسنجي كرد.  6از  128(GAP، پروژه مسئوليت پذیري دولت)2000در اواخر سال 

 نتایج این نظر سنجي را اینگونه شرح داد: GAPفليسيا نستور، مدیر امنيت غذا در 

نه مواد غذایي را. همچنين آنها اجازه ندارند كه  قبل از زدن مهر  كنندبازرسان فدرال، اسناد را بررسي مي» 

هاي حاصل از مدفوع حيوانات و سایر تایيد بنفش وزارت كشاورزي آمریكا خواستار از بين رفتن آلودگي

 «ها گوشت شوند.آلودگي

ها انجام هاي موجود در گوشتهنتوانند اقدامي در مورد مدفوع، استفراغ و براده آبازرسان گفتند كه آنها معموال نمي

 [14]بدهند.  

، سه  بازرس گوشت ایالتي 2000امروزه حتي اجراي همين قوانين نصفه و نيمه هم بسيار دشوار شده  است. در سال 

كارخانه  صاحب و فدرال، خواستار افزایش دماي گوشت یك كارخانه توليد سوسيس در نزدیكي سن فرانسيكو شدند اما

كه قبال براي شهردار شدن نامزد شده بود به شدت مخالفت كرد. او در واقع به سوي این سه بازرس تيراندازي كرد و 

 [15]آنها را به قتل رساند.  

 بيوتيکهای مقاوم در برابر آنتی باكتری
مرغ در آمریكا از یك سو به طور فزاینده  محصوالتي آور و تناقض آميز است كه صنایع گوشت، لبنيات و تخمواقعا تاسف

هاي غذایي هستند و از سوي دیگر رویه هایشان داروهایي هاي مهاجم و عوامل بيماريتوليد مي كنند كه حاوي باكتري

 كنند.  تضعيف ميها نياز داریم، را كه براي درمان این بيماري

علم  هاي تاریخاند و كشف این داروها، یكي از بزرگترین كشفها انسان شدهها باعث نجات جان ميليونبيوتيكآنتي

پزشكي بوده است. اما حتي سر آلكساندر فلمينگ، مردي كه براي نخستين بار پنيسيلين را كشف كرد، هشدار داده 

رو باعث ظهور مقاومت باكتریایي مي شود. متاسفانه هشدار او جدي گرفته نشد. بود كه استفاده بيش از حد از این دا

درصد  95داد، هيچ یك از استافيلوكوك اورئوس ها  در برابر پنيسيلين مقاوم نبودند اما امروز هنگامي كه او هشدار مي

 [16]ها در سراسر جهان در برابر پنيسيلين مقاوم هستند.  این باكتري

گردد و  ما به ورق دارد بر مي»گوید:دكتر جفري فيشر، آسيب شناس و مشاور سازمان بهداشت جهاني است. او مي

هاي عفوني غير قابل درمان ها به تدریج مملو از بيماران مبتال به بيماريگردیم؛ بيمارستانباز مي 1930وضع دهه 

 [17]«  الریه، سل، مننژیت، تب تيفوئيدي و اسهال خوني مي شوند.مانند ذات

بيوتيك به سرعت در حال افزایش ه آنتيهاي مقاوم بایم. ميزان مقاومت باكتريما در یك چرخه معيوب گرفتار شده

تفاده از كنند. ميزان اسها استفاده ميبيوتيكتر آنتياست. به همين دليل بيمارستان از دوزهاي باالتر و طيف گسترده

  [18]سال قبل است.   35برابر بيشتر از  100هاي آمریكا در حال حاضر ها در بيمارستانبيوتيكآنتي

اعالم كرد كه  2001اتحادیه دانشمندان دلواپس در سال  ها،بيوتيك در بيمارستانبا وجود مصرف مقادیر زیادي آنتي

 شود. مصرفي در آمریكا در بخش  دامپروي صنعتي استفاده مي بيوتيكبخش اعظم آنتي

اكنون ست كه در حال تقویت شدن است. همبيوتيك سالهااجماع علمي درباره افزایش مقاومت باكتري در برابر آنتي

ها در دامپروري صنعتي باعث كاهش توانایي این داروها براي بيوتيكدانند كه استفاده روزمره از آنتيتقریبا همگان مي

ها افزوده بيوتيكهاي سالم آنتيهاي انسان شده است. سالهاست كه در آمریكا به خوراك روزانه دامدرمان بيماري

                                                 
128 Government Accountability Project 
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ش ها توسط انسان، باعث افزایبيوتيكد تا وزن آنها افزایش یابد. این رویه، در كنار استفاده بيش از حد از آنتيشومي

هایي شده كه درمان آنها ها در برابر چندین دارو و  به خطر افتادن سالمتي انسان و ایجاد بيماريمقاومت باكتري

 بسيار دشوار است.

ها در كبيوتيبخشي از از آكادمي ملي علوم آمریكاست اعالم كرد كه استفاده از آنتي، انستيتو دارو كه 1989در سال 

بيوتيك شده و به همين دليل قابليت این داروها براي هاي برابر آنتيدامپروري صنعتي، عامل افزایش مقاومت باكتري

  [19]حفاظت از سالمتي انسان جدا كاهش یافته است.  

یل اكنون به یك نگراني پزشكي تبدها در برابر چند دارو همسه سال بعد، همين انستيتو اعالم كرد كه مقاومت باكتري

ها دشوار و حتي غيرممكن شده است. انستيتوي دارو تمام تقصير را متوجه بيماري شده و به همين دليل درمان برخي

 [20]دامپروي صنعتي دانست.  

 [21]ها شد.  روزانه  دام ها در خوراكبيوتيك، سازمان بهداشت جهاني خواستار ممنوعيت افزودن آنتي1997در سال 

هاي بيماري زا در  برابر آنتي علت مقاومت برخي باكتري»مجله نشریه ساینس، صنعت گوشت را  یك سال بعد،

، مركز كنترل بيماري آمریكا عامل اصلي مقاومت باكتري سلمونال در برابر 1998سپس در سال   [22]ناميد.  « بيوتيك

 [23]ها اعالم كرد.  ها در خوراك دامبيوتيكبيوتيك را، استفاده از آنتيحداقل پنج  نوع آنتي

، هلند، سوئد، فنالند، دانمارك، كانادا، آلمان و بسياري از كشورهاي بسياري از كشورها از جمله بریتانيا در آن زمان،

نگره اي مشابه به كها را ممنوع كرده بودند. در آمریكا الیحهها در خوراك دامبيوتيكاستفاده روزمره آنتياروپایي دیگر، 

 ري كرد. رفت اما البي صنعت گوشت از تصویب آن جلوگي

هاي هاي ناشي از باكتري،  یك تحقيق منتشر شده در ژورنال پزشكي نيو انگلند نشان داد كه عفونت1999در سال 

به علت سفر  بخشي از این افزایش  [24]برابر شده بود . 8، 1997تا  1992هاي بيوتيك بين سالمقاوم در برابر آنتي

ها عنوان شد. البته بخش مربوط در خوراك مرغ بيوتيكز كشور و بخش دیگر به علت استفاده از آنتيمردم به  خارج ا

ها در كشورهایي چون مكزیك بود؛ كشوري كه دامبيوتيك در خوراكبه سفرهاي خارجي هم مربوط به استفاده آنتي

هم  مركز كنترل بيماري [25]رابر شده است.هاي اخير، چهار  ببيوتيك در صنعت ماكيان آن در سالاستفاده از آنتي

 ها اعالم كرد. ها در پرورش دامبيوتيكعلت اصلي این افزایش را، استفاده روزمره از آنتي

نگاه ها مقاوم شوند، آبيوتيكهاي مهاجم در برابر برخي از آنتيبرخي از سران صنعت گوشت گفتند حتي اگر باكتري

 هاي قویتر براي حل كردن این مشكل استفاده كرد.بيوتيكتوان از آنتيمي

 بيني نشد. اتفاقات اما باعث تحقق این خوش

، كه از  تازه ترین 129ها در برابر فلوروكينولونهاي موجود در مرغمطالعات اخير نشان داده كه باكتري» 

وار بودند براي مدت طوالني موثر باقي بماند، مقاوم اي  است كه دانشمندان اميدهاي تایيد شدهبيوتيكآنتي

 [26](1999)نيویورك تایمز، « ا ند.شده

در صنعت ماكيان آمریكا آغاز شده بود. قبل از آن، به استثناي افرادي كه  1995استفاده از فلوروكينولون تازه  از سال 

وتيك در بيافرادي كه به كشورهایي سفر كرده بودند كه استفاده از این نوع آنتيقبال از این دارو استفاده كرده و یا 

اما از آن زمان به بعد،  [27]بيوتيك در آمریكا وجود نداشت. دامپروري صنعتي آنها، مجاز بود، مقاومتي در برابر این آنتي

ماكيان و همچنين در ميان مردم آمریكا به ميزان قابل توجهي افزایش  بيوتيك در صنعتمقاومت در برابر این نوع آنتي

 [28] یافته است.

هاي آلوده، عامل شيوع سلمونالي مقام در برابر فلوروكينولون در كشور دانمارك معرفي شدند. ، خوك1999در سال 

وان فلوروكينولون به عن» دارویي در دانشگاه تافتس گفت:دكتر استوارت لوي مدیر مركز انطباق ژنتيك و مقاومت 

                                                 
129 fluroquinolones 
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ها در نظر گرفته شده است... اما اثربخشي این داروها دارد از بين مي رود. از این به بعد آخرین راهكار براي این عفونت

 [29]«چه باید بكنيم؟

ونكوميسين یك  [30]؛ این حرف یكي از مدیران ارشد صنعت گوشت بود.«متوسل شویم 130شاید باید به ونكوميسين» 

مقاوم  هايهاي ناشي از باكتريضدميكروب بسيار نيرومند است كه اغلب از آن به عنوان آخرین سالح در برابر عفونت

العاده در بریتانيا نشان داد كه این باكتري نه تنها در فوقشود. اما كشف یك باكتري در برابر چند دارو، استفاده مي

 كند.بيوتيك ونكوميسين مقاوم است بلكه از آن به عنوان خوراك خود استفاده ميبرابر آنتي

 دانيمآنچه كه می

 ميليون  1.4شود: هاي مردم آمریكا تجویز ميهایي كه در هر سال  براي درمان بيماريبيوتيكآنتي

 [31]كيلوگرم

 ميليون  11.1شود: ها خورانده ميهایي كه هر سال در آمریكا براي موارد غير درماني به دامبيوتيكآنتي

 [33] كيلوگرم 

------------------ 

 [34]شود: صفر هاي خورانده ميهایي كه هر سال در دانمارك براي موارد غير درماني به دامبيوتيكآنتي 

 [35]هاي دانمارك: صفرها بر دامها از خوراك دامبيوتيكتبعات منفي حذف آنتي 

  ها، روي درآمد توليد كننده گوشت: ها دامبيوتيك در خوراكآنتيتبعات منفي استفاده نكردن دانمارك از

 [36]صفر 

------------------ 

 بيوتيك هاي دانماركي قبل از ممنوعيت استفاده از آنتيبيوتيك در مرغهاي مقاوم در برابر آنتيشيوع باكتري

 [37]درصد  82ها: در خوراك مرغ

  ،[38]درصد  12سال بعد از اجراي ممنوعيت:  3شيوع 

المت هاي سها است  آن هم در شرایطي كه آژانسبيوتيكصنعت گوشت آمریكا كماكان مدافع استفاده مرتب از آنتي

 عمومي،  نظر دیگري دارند...

 حق با كيست؟

 «يك در دامپروري صنعتي سهم اندكي در ایجاد مقاومت دارویي دارد.بيوتمصرف آنتي» 

 [39]اتحادیه ملي توليدكنندگان گوشت گاو   -

اي هبندي واحد رسيده اند. تردیدي نيست كه منبع اصلي مقاومت پاتوژنموسسات سالمت عمومي به یك جمع» 

اك ها در خوربيوتيككجاست... علت اصلي این مقاومت، استفاده مداوم از آنتيبيوتيك، مواد غذایي در برابر آنتي

 «ها است.دام

هاي مرتبط با مواد غذایي و بيماري اسهال در مركز گير شناس متخصص بيماريدكتر فردریك جي انگولو، همه -

 [40]كنترل و پيشگيري بيماري 

 

هاي آینده به جان ما خواهند افتاد؟ آگاهي از این موضوع، غير ممكن است اما بر در سال هاي جدیديچه ميكروب

 بيني كنيم.توانيم چهار رویداد را با اطمينان پيشاساس تجریباتمان مي

 شوند.هاي جدید عمدتا از طریق  مصرف محصوالت حيواني وارد بدن انسان ميهاي ناشي از  پاتوژن، بيمارياول

                                                 
130 vancomycin 
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هاي باكتریایي محدود و ها، توان ما در درمان عفونتبيوتيكه علت افزایش مقاومت باكتري ها در برابر آنتي، بدوم

 محدودتر خواهد شد.

مرغ تالش خواهند كرد تا توجه مردم را از  این موضوع ، با افزایش این مشكالت، صنایع گوشت، لبنيات و تخمسوم

 منحرف و مسئوليت را از خود سلب كند.

 ترین راه براي محافظت از خودمان و عزیزانمان، كاهش وابستگي به توليدات حيواني خواهد بود.، مطمئنهارمچ

 ها در گوشت آمريكايیهورمون
ها تنها مواد دارویي نيستند كه در توليد گوشت گاو در آمریكا استفاده مي شوند. در حالي كه استفاده از بيوتيكآنتي

ها تقریبا در همه جاي دنيا ممنوع اعالم شده است. در حال حاضر به گاوهاي گوشتي امبيوتيك در خوراك دآنتي

بولون استات، پروژستورون، تستوسترون، و یا هاي جنسي از جمله زرانول، ترنآمریكا به صورت روزمره هورمون

ها و د. البته برخي بدنسازشونهاي استرویدي باعث پروار شدن بيشتر گاو ميشود. این هورموناسترادیول تزریق مي

 دانند كه به سالمتكنند در حاليكه ميها براي بزرگتر شدن عضالتشان استفاده ميبرداران نيز از این هورمونوزنه

 زنند.خود صدمه مي

درصد گاوهاي گوشتي آمریكا  90ها در توليد گوشت گاو در آمریكا رایج است؟ بيش از تا چه اندازه استفاده از هورمن

 [41]رسد. .در صد مي 100هاي بزرگتر این رقم به كنند؛ در دامپروريامروزه هورمون دریافت مي

، اتحادیه اروپا 1995ها، كامال ایمن است. اما از سال گویند كه استفاده از این هورمونگله داران آمریكایي مكررا مي

هاي رورش حيوانات دامپروري صنعتي را به طور كامل ممنوع كرد چون هورمونهاي جنسي براي پاستفاده از هورمون

 [42]شوند.ها ميجنسي باعث بروز چندین نوع سرطان و همچنين اختالالت توليد مثل در انسان

 حق با كيست؟

ها كه كامال ایمن است... افزودن هورمون شودوري در توليد گوشت گاو ميها باعث افزایش بهرهاستفاده از هورمون»

 «به بدن گاوها، تاثير فيزیولوژیكي قابل توجهي ندارد.

 [43]اتحادیه ملي توليد كنندگان گوشت گاو  -

شود( باید به عنوان یك بتا اوسترادیول )كه از آن در توليد گوشت گاو در آمریكا فراوان استفاده مي 17هورمون » 

شود. به ماده كامال سرطانزا در نظر گرفته شود. این ماده، هم باعث ایجاد و بروز تومورها و هم باعث رشد آنها مي

كه بر اثر تزریق آن براي افزایش رشد گاو بوجود  -تتر، حتي وجود مقادیر كمي از این هورمون در گوشعبارتي ساده

 «دهد.خطر ابتال به سرطان را افزایش مي  -آیدمي

 [44]گزارش كميته علمي اتحادیه اروپا درباره مالك هاي دامپزشكي  -

 

از وارد كردن گوشت گاو هورموني  كنيد كه واكنش صنعت گوشت آمریكا در قبال خودداري اتحادیه اروپاشما فكر مي

هاي گمركي براي فرو كردن گوشت گاو آمریكایي در آمریكا چه بود؟ این واكنش محترمانه نبود. آمریكا از حربه تعرفه

 [45]حلقوم مردم اروپا استفاده كرد . 

رهاي این اتحادیه ممنوع اعالم كرد، آمریكا به سازمان هاي هورموني را در كشوپس از اینكه اتحادیه اروپا، فروش گوشت

ميليون  150نفره حل اختالف سازمان تجارت جهاني راي داد كه اتحادیه اروپا باید  3تجارت جهاني شكایت كرد. هيات 

 دالر در سال به عنوان غرامت جبران این ضرر به آمریكا پرداخت كند. این راي در حالي صادر شده كه دانشمندان

ودي هاي آمریكایي به خهاي استفاده شده در گوشتمستقل با انتشار گزارش مفصلي ثابت كردند كه برخي از هورمون

 [46] خود سرطانزا هستند.  
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اي است كه ارزش پرداخت هاي آمریكایي به اندازههاي موجود در گوشتدر نزد اتحادیه اروپا، خطرات ناشي از هورمون

 ها به اتحادیه را دارد.ميليون دالر جریمه در سال در ازاي جلوگيري از ورود این گوشت 150

هاي هورموني در ، از خطرات گوشتآمریكا« بدون هورمون»شاید شما تصور كنيد كه در صورت خوردن گوشت گاو 

هاي گوشت توليد شده ، هنگامي كه اتحادیه اروپا  نمونه1999امان خواهيد بود. اما من، چنين باوري ندارم. در سال 

درصد از  12در برنامه مشترك صنعت گوشت آمریكا و وزارت كشاورزي این كشور را آزمایش كرد، متوجه شد كه 

 [47] بدون هورمون آمریكا، هورمون جنسي دریافت كرده بودند.  گاوهاي گوشتي به اصطالح 

هاي بدون هورمون آمریكا را آزمایش كرد، متوجه شد كه گوشت 1999همچنين هنگامي كه دولت سوئيس در سال 

 [48]درصد از گاوهاي بدون هورمون در واقع هورمون جنسي دریافت كرده بودند.  7

امال ها ككند و معتقد است كه این هورمونهاي تركيبي دفاع ميصنعت گوشت گاو آمریكا كماكان از استفاده هورمون

فيلد در مورد علت تفاوت دیدگاه ، سم آبرامسون مدیرعامل شركت گوشت اسپرینگ2000ایمن هستند. در سال 

آنها چون با بيماري جنون گاوي مشكل داشتند به همين دليل » ها گفت:وناتحادیه اروپا در زمينه استفاده از هورم

 [49]« اند.ها دچار پارانویا  شدهنسبت به موضوع هورمون

ون حق با او بود چ رسد كه برخي قادر به تميز دادن پارانویا  و احتياط نيستند. البته در مورد یك موضوع،به نظر مي

 ها مشكالت متعددي با بيماري جنون گاوي داشتند. ها و به ویژه انگليسيوپایيار

 هاجنون گاوها و جنون گاوچران
است كه در   TSEهاي قابل انتقال اسفنجي شكل انسفلوپتي یا بيماري جنون گاوي یكي از اعضاي خانواده بيماري

هاي مختلفي در با نام TSEشود. البته بيماري موجوداتي چون گوسفند، گاو، سمور، گوزن، گربه و انسان دیده مي

) بيماري كروزفلد جاكوب( در انسان، اسكریپه در گوسفند،  CJDموجودات شناخته شده است به عنوان مثال، بيماري  

هاي این ها، ویژگيدر گاو. صرفنظر از نام بيماري  BSEفجي گاوي یا سندروم تضعيف مزمن در گوزن، اسفلوپتي اسن

شوند؛ دوران دهند و باعث تجزیه مغز ميها یكسان است. همه آنها سيستم عصبي مركزي را هدف قرار ميبيماري

م شدن عالئنهفتگي آنها طوالني است) برخي مواقع چندین سال و در برخي مواقع چند دهه بين زمان ابتال و نمایان 

بيماري فاصله است(؛ همواره كشنده هستند؛ و از طریق خوردن حيوانات و به ویژه مغز و نخاع حيوانات منتقل 

 [50]شوند .مي

شود. پيش آگاهي اوليه این بيماري موارد جدید نوع انساني این بيماري، نوع جدید بيماري كروزفلد جاكوب ناميده مي

هاي مغز و در نهایت جنون و مرگ. ميزان توانست شدیدتر از این باشد؛ تخریب پيش رونده سلولي انسان نميبرا

 درصد است.  100تلفات این بيماري 

انگيز است. ابتدا خلق و خوي فرد مبتال دچار نوسان اي كه به آن بنگرید، هراساین نوع مرگ از هر زوایه» 

كند، بعد از آن دیگر كنترلي بر حركات بدنش ندارد و در حسي ميشود سپس احساس كرختي و بيمي

ر، ا این تفاوت كه بر خالف آلزایمكند برونده كه مانند بيماري آلزایمز، ذهن را نابود مينهایت یك جنون پيش

در هر سني قابليت حمله را دارد. پس بي دليل نيست كه اروپا از بيماري جنون گاوي هراس دارد. این 

، گاوهاي بریتانيا را مورد حمله قرار داد و سپس جهش كرد و نوع انساني آن 1980بيماري در اواسط دهه 

عد شد. جنون گاوي سپس از دریاي ایرلند و كانال مانش عبور به ب 1995بریتانيایي از سال  80باعث مرگ 

كشور اروپایي را مبتال كرد. هفته گذشته ایتاليا، اولين مورد جنون گاوي را تایيد كرد. در  12كرد و گاوهاي 

اواخر سال گذشته این بيماري به اسپانيا و آلمان رسيد. اویل ماه جاري وزراي سالمت و كشاورزي آلمان 

اینكه ثابت شد قول آنها مبني بر سالم و ایمن بود گوشت گاو آلماني، غيرواقعي بوده است، از سمت پس از 

گيري كردند. همچنين تاكنون چند مورد تلفات انساني در فرانسه و ایرلند گزارش شده خود كناره

 [52]( 2001تایم،«)است.
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از بين  1995تا  1985هاي تانيا بر اثر ابتال به بيماري جنون گاوي بين سالهزار گاو شيرده در بری 167بيش از 

در تمام طول این مدت، مقامات سالمت بریتانيا همواره مدعي بودند كه خوردن گوشت گاو بریتانيا ایمن  [53]رفتند.

كماكان مقامات رسمي این ادعا را تكرار كردند. سپس در  است. حتي با وجود افزایش شواهد متناقض با ادعاي دولت،

در مورد موارد جدید « ترین توضيحمحتمل»  ، هياتي از دانشمندان دولت به مجلس بریتانيا گفتند كه1996سال 

ها جهش كرده است. از گاوها به انسان BSE، آن بود كه -نوع انساني بيماري جنون گاوي -بيماري كروزفلد جاكوب

 2.5ل بعد، بيش از در چند سا [54]تا آن زمان بيش از یك ميليون گاو آلوده در بریتانيا توسط مردم خورده شده بودند.

ميليون گاو شيرده بریتانيایي آلوده به بيماري جنون گاوي، معدوم و در دماي بسيار باال به خاكستر تبدیل شدند تا 

 شاید این بيماري از بين برود.

ا ب صنعت گوشت آمریكا البته رویدادهاي بریتانيا را زیر نظر داشت. استيو بيركلي، سردبير اجرایي مجله فراوري گوشت

مواد شيميایي سمي  هاي مهاجم است؛ پناهگاه انگل،ها و جرمآل براي باكتريگوشت، یك محيط ایده»تاسف گفت: 

 «تواند با فاسد كردن مغز، موجب مرگ شود.هاي فلزي است. و حاال گوشت ميو آالینده

ود را از دست خواهند داد؟ تعداد اما چند نفر با خوردن گوشت گاو آلوده بریتانيایي به جنون گاوي مبتال و جان خ

سال پس از ورود باكتري  30تا  10تلفات قابل محاسبه نخواهد بود چون معموال عالئم نوع جدید بيماري جنون گاوي 

گيرشناسي مركز خوش آمدگویي براي همه»، مجله نيوساینتيست گزارشي از 2000ود. در سال به بدن نمایان مي

منتشر كرد كه در این گزارش آمده بود كه تلفات ناشي از این بيماري ممكن است « وردهاي عفوني در آكسفبيماري

 [55]هزار نفر هم برسد.   500حتي به 

، مقامات غذا و داروي آمریكا و همچنين مقامات سالمت كشور كاناد به مراكز انتقال خون دستور دادند 1999در سال 

اند خودداري كنند، چون احتمال سال اخير در انگليس بوده 17ماه متوالي یا بيشتر در  6ن افرادي كه كه از دریافت خو

این  باشند آلوده به بيماري جنون گاوي شده و از طریق خون، دارد افرادي كه در طول این مدت در انگليس بوده

 ، دستورالعمل مشابهي را صادر كرد. بيماري را انتقال بدهند. صليب سرخ هم با وجود نياز مداوم به خون

اي رسيد. این نگراني زماني ها در مورد بيماري جنوني گاوي به نقطه اوج تازه، نگراني اروپایي2001و  2000در سال 

هاي عفوني درمدرسه سلطنتي طب لندن، برآورد كردند كه بين شناسي بيماريگيرآغاز شد كه محققان در بخش همه

ها راس از این گاوها وارد زنجيره غذایي انسان 100و فرانسوي مبتال به جنون گاوي شده و در حدود گا 9800تا  4700

اند. سپس هنگامي كه مشخص شد كه این بيماري به اسپانيا و آلمان هم سرایت كرده است، اتحادیه اروپا خواستار شده

با آنكه این بيماري از انگليس آغاز شد اما بریتانيا وارادت و  [58]ميليون راس گاو دیگر شد.  2معدوم شدن حدود 

 مصرف گوشت گاو فرانسه را ممنوع كرد كه این تغيير سير وقایع، قابل تامل بود.

وك آلمان هم به جمع فرانسه و ایرلند پيوست و شروع كرد به معدوم كردن صدها و هزاران گاو مشك 2001در سال 

به داشتن این بيماري.  اتحادیه اروپا بيش از یك ميليارد دالر هزینه براي خرید و معدوم كردن این حيوانات متحمل 

شد. در سراسر اروپا، مصرف گوشت گاو در حال كاهش شدید بود و در برخي از كشورها مثل آلمان به نصف كاهش مي

هاي محلي عاري از بيماري امات دولتي مدعي شده بودند كه گاویافت. مردم در آلمان، فرانسه و بلژیك از اینكه مق

شان بودند. دولت فرانسه هم در حال شكایت گيري آنها از سمتجنون گاوي هستند بسيار عصباني بوده و خواهان كناره

االخره د. و باي فروخته بوبود كه یك گاو مبتال به بيماري جنون گاوي را به یك سوپرماركت زنجيره از یك دامپروري

 بيمه داد. یك شركت بيمه  به گياهخوارن تخفيف حق

با توجه به اینكه تعداد تلفات انساني تقریبا اندك بود چرا تا این حد جار و جنجال بوجود آمد؟ چون هيچ راهي براي 

د و آنرا هستن تشخصي اینكه چند حيوان حامل این بيماري هستند و یا اینكه چند نفر حامل نوع انساني این بيماري

دهند وجود ندارد چون عامل عفونت در به دیگران از طریق خون، پيوند اعضا و  یا از طریق وسایل جراحي انتقال مي

 هاي استریليزاسيون  استاندارد مقاوم است. برابر تمام روش
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پس از كند و سبه جنون مياین بيماري، نه تنها مرموز، بلكه متوقف نشدني است. این بيماري قربانيان خود را مبتال 

 2001كند. در این حين تایمز لندن در سال برد و در واقع مغز آنها را تبدیل به چيزي مانند پنير سوئيسي ميبين مي

. ها مناسب نيستگزارش داد كه الشه هاي گوشت بزرگترین شركت فراوري گوشت در بریتانيا براي مصرف انسان

را  هاي نشخوار كنندهاقع در دانكستر به اشتباه خوراك حيوانات حاوي پروتئين دامشركت فرآوري پروسپر دو مولدر و

ر سنگاپور، كره جنوبي، سریالنكا، تایوان و تایلند صادكشور از جمله اسرائيل، ژاپن، كنيا، لبنان، مالت، عربستان، 70به 

 ري در روي زمين از این بيماري در امان نباشد.رسيد كه هيچ كشوبه نظر مي  [59]كرده بود.  

از بيماري جنون گاوي آگاه شدند؛ زماني كه اوپرا وینفري در برنامه  1996ها براي نخستين بار در سال بيشتر آمریكایي

خود، این مشكل را فاش كرد. ميهمان ویژه او، دوست صميمي من، رئيس فعلي سازمان نجات زمين و گاودار سابقي 

 600هاي اوپرا و هوارد در این برنامه باعث شد تا ابتدا صنعت گوشت عدا گياهخوار شد، هوارد ليمن بود. حرفكه ب

ميليون دالر  20هزار دالر از تبليغات خود در شبكه اوپرا را لغو كند و سپس با شكایت از او و هوارد ليمن درخواست 

 [60]غرامت كند. 

ا چه كار كرده بود كه منجر به این واكنش صنعت گوشت شد؟ پس از اینكه اپرا فهميد كه در خوراك گاو از اما اوپر

خوار و این كار باعث تبدیل شدن گاو از یك گياهخوار طبيعي به یك همنوع شود،محصوالت جانبي گاو  استفاده مي

ر پس از فهميدن این قضيه  دیگ» در برنامه خود گفت: -وددقيقا همان كاري كه بریتانيا سالها آن را انجام داده ب -شده 

 «رغبت نكردم همبرگر بخورم.

اي نزدیك كشف شود در صورتي هوارد ليمن گفت كه این بيماري ممكن است در آمریكا وجود داشته باشد یا در آینده

را در خوراك آنها استفاده مي  رویم كه  انگليس رفته )و محصوالت جانبي گاوهاما هم دقيقا همان راهي را مي:»كه 

 .«كند( 

ها و همچنين شركتش  كاكتوس فيدرز را خوشحال نكرد. او یك این اظهارات، پل اینگلر صاحب ميليونر خوراك دام

ميليون دالر غرامت شد.  20تيم از وكالي برجسته و بانفوذ را استخدام كرد و با شكایت عليه وینفري و هوارد خواستار 

 [61]«  مداخله كنيد  و آنها را به خاك سياه بنشانيد.» به تيم وكال گفت: اینگلر خطاب

یك ماه پس از پخش برنامه اوپرا، دادخواست در آماریلو تگزاس تسليم مقامات قضایي شد. در بخشي از این دادخواست 

ده تا ادعاهاي غير مسئوالنه، متعصبانه و غير قابل اثبات، اوپرا در برنامه خود به فعاالن ضد گوشت اجازه دا»آمده بود: 

عليه گوشت مطرح كنند. این ادعاها نه تنها به صنعت گوشت لطمه وارد كرده بلكه نوعي هراس غير واقعي از این 

اي زهاین دادخواست از مر»اما اوپرا و ليمن در واكنش به این دادخواست گفتند : « محصول بين مردم ایجاد كرده است.

 [62]« اخالقي عبور كرده و در یك جامعه متمدن، كامال غير قابل تحمل است.

پس از بررسي دادخواست گاوداران اما دادگاه دایره پنجم آمریكا موضوع را از دیدگاه دیگري مورد قضاوت قرار داد. 

گاوي  اي به تشریح بيماري جنوناست كه برنامه اوپرا به گونهلُب كالم شكایت گاوداران این » قضات این دادگاه گفتند:

 «نپرداخته كه به سود صنعت گوشت آمریكا باشد.

وده هاي مستند بنقطه نظرات ليمن بر اساس حقایق و واقعيت» هاي ليمن غير منطقي بود؟ ابدا. دادگاه گفت:آیا حرف

ري گيبه این نكته اشاره كرده كه نظرات هوارد ليمن و اوپرا وینفري عمال منطبق با نتيجهدر واقع دادگاه  [63] «اند.

ما بعد به آن دست یافته بود. و جالب اینك اوپرا و ليمن به دليل داشتن نظرات  9اداره غذا و داروي آمریكا بود كه 

 اداره غذا و دارو، به دادگاه فراخوانده شده بودند.

نشان داده كه مواضع اوپرا وینفري و هوارد ليمن صحيح بوده است اما جيمز ریگان مدیر امنيت با آنكه گذر زمان 

اي داشت. او گفت كه هيچ مدركي محصول اتحادیه ملي توليد كنندگان گوشت گاو در جریان دادگاه، اظهارات نامهربانه

اما  [64]وجود ندارد. جنون گاوي را نشان بدهد، كه ارتباط ميان خوردن گوشت در بریتانيا و ابتال به نوع انساني بيماري

ع انساني نو»امروزه شواهد علمي به حدي زیاد است كه حتي اتحادیه ملي توليد كنندگان گوشت گاو نيز پذیرفته كه 
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 اوي،تال به جنون گهاي مبحاوي بافت سيستم عصبي مركزي گاو اثر مصرف محصوالت وي احتماال بربيماري جنون گا

 [65] «بوجود آمده است.

ر اي دهاي دادگاه ایستاد و دو جمله گفت. جمله اول او بازتاب گستردهاوپرا وینفري روي پله در پایان جلسه دادگاه،

اما او جمله « مي تازد. اصالحيه  اول قانون اساسي }ضامن آزادي بيان{، نه تنها زنده است بلكه» ها داشت:رسانه

 ها نداشت. او گفت:دیگري هم گفت كه بازتاب چنداني در رسانه

 « گویم كه هرگز همبرگر دیگري نخواهم خورد.من هنوز هم مي» 

 دانيمآنچه كه می

بایست در مياظهار نظر گري وبر كه از برنامه اوپرا حرف شد اما گاوداران معتقد بودند كه این اظهار نظر مهم بود و 

شد: صنعت گاو به صورت داوطلبانه، بازیافت گاوهاي مرده و تبدیل آنها به خوراك گاوها را ممنوع برنامه پخش مي

 «اعالم كرد.

تنها در فاصله اندكي تا آغاز برنامه اتخاذ شد و هيچ تاثيري بر عمليات تهيه خوراك « داوطلبانه»واقعيت: این ممنوعيت 

ها تایيد كردند كه ين افراد شاغل در صنعت دامپروري و همچنين فروشندگان خوراك دامدر صنعت نداشت. همچن

گنجاندن اجزاي الشه گاوها در خوراك این حيوانات پس از اتخاذ این ممنوعيت نه تنها ادامه یافت بلكه در مواردي 

 [66]افزایش یافت. 

 بایست به دليل اهميتشكه از برنامه وینفري حذف شد و به اعتقاد گاوداران مي یكي دیگر از اظهار نظرات گري وبر

شود در دماي باالیي كه براي استریليزه كافي ها داده ميچيزي كه به عنوان خوراك به دام»ماند این بود: باقي مي

 «باشد، پخته شده است.

دمایي -درجه سانتيگراد  360عت در معرض دماي واقعيت: عامل عفوني بيماري جنون گاوي حتي اگر به مدت یك سا

تواند در برابر قرار بگيرد توانایي خود را از دست نخواهد داد و كماكان مي -كه براي ذوب كردن قلع كافي است

 61هایي كه از بين برنده ها و آنزیمها، پاك كنندهها، آب جوش، سفيد كننده، فرمالدئيد، و انواع محلولبيوتيكآنتي

 [67]كتري و ویروش شناخته شده هستند، مقاومت كند.  با

شانزده ماه پس از برنامه اوپرا وینفري، اداره غذا و دارو رسما استفاده از گوشت و استخوان گاو در خوراك گاوها را 

كشان، كماكان قانوني ها در خوراغها و مرممنوع اعالم كرد. اما استفاده از استخوان، مغز، گوشت، پر و مدفوع خوك

 شود. باقي ماند و در زمان انتشار این كتاب هم كماكان از این شيوه در سراسر آمریكا استفاده مي

دهد كه بيماري جنون گاوي در آمریكا وجود ندارد و به همين خاطر، دليلي و صنعت گوشت آمریكا مصرانه تضمين مي

آمریكایي وجود ندارد. شاید حق با آنها باشد اما حقایق آزاردهنده دیگري هم  براي نگراني در مورد سالمت گوشت

 وجود دارد.

به صورت سيستماتيك، مقرراتي را كه  اداره غذا و دارو گزارش داد كه صدها توليد كننده خوراك دام، 2001در سال 

ض كرده اند. پس از بازرسي از براي جلوگيري از ورود بيماري جنون گاوي به داخل كشور وضع شده بود را نق

هاي توليد خوراك حيوانات، اداره غذا و دارو به این نتيجه رسيد كه قوانيني كه براي جلوگيري از مصرف  جسد كارخانه

وضع شده بود، به صورت  -به منظور جلوگيري از انتقال بيماري جنون گاوي -هاي زندههاي ذبح شده توسط دامدام

 [68]مداوم نقض شده اند. 

 20اند و بيش از ها مورد بازرسي قرار گرفتههاي توليد خوراك دامتنها دو سوم كارخانه به گزارش اداره غذا و دارو،

 كنند. اماهاي اداره غذا و دارو براي جلوگيري از گسترش بيماري جنون گاوي پيروي نميدرصد از آنها از دستورالعمل

هزار كارخانه توليد خوراك دام در كشور  8حدود » بدتري اشاره كرد:  یك مجله پيشرو در صنعت گوشت به واقعيت

هایي كه مجوز دارند مورد بازرسي اداره غذا و دارو قرار نصف آن وجود دارد كه اصوالً داراي مجوز نيستند و كمتر از

گاو مشكوك پس از كالبد شكافي را  'هزاران'اند... وزارت كشاورزي آمریكا در بوق و كرنا كرده  كه بافت مغزي گرفته
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عالمتي در آنها  مورد آزمایش قرار داده تا مشخص شود كه آیا عالئم جنون گاوي در آنها وجود دارد یا خير؛ و هيچ

یافت نشده است. این موضوع خوشحال كننده است البته تا زماني كه شما متوجه شوید كه هر هفته در آمریكا، 

 [69]«  شوند.ها گاو ذبح ميميليون

هزار  12یكا تنها ميليون راس گاوي كه در دهه گذشته در آمریكا ذبح شدند، وزارت كشاورزي آمر 900در واقع از 

اگر  [70]هزار راس گاو تنها یك گاو را براي تشخيص بيماري جنون گاوي مورد آزمایش قرار داد.  75راس یعني از هر 

تواند هزاران حيوان و هزاران ها راه یافته باشد، ميفقط الشه یك گاو آلوده خمير شده باشد و به داخل خوراك دام

 خورند، مبتال به جنون گاوي كند. اني را كه گوشت این حيوانات را ميانس

هاي آمریكا از آن استفاده در همين حال شيوه شوك وارد كردن به حيوانات با تفنگ بادي كه در بيشتر كشتارگاه

 كند.هاي سيستم عصبي مركزي را از مغز، وارد جریان خون گاوها ميشود مي تواند بافتمي

كند. ت آمریكا كماكان با اعتماد به نفس مدعي است كه خطري، مصرف كنندگان آمریكایي را تهدید نميصنعت گوش

، در گزارش اصلي خود در مورد بيماري جنون گاوي نوشت، 2001مارس  12اما همانگونه كه مجله نيوزویك در 

 د.كننشتر مردم فكرش را ميتر از آني است كه بيهاي محافظتي و همچنين بازرسي آمریكا بسيار ضعيفتالش

نرخ بروز نوع انساني بيماري جنون گاوي، یك در یك ميليون نفر بوده است. تا زمان ظهور بيماري جنون گاوي، این 

شد. با این حال در یك مطالعه آمریكایي، هنگامي كه افراد متبال به ناميده مي« یك در ميليون»بيماري، بيماري 

 5.5ه عالئم جنون گاوي است( پس از مرگ مورد آزمایش قرار گرفتند، مشخص شد كه آلزایمر) كه عالئم آن شبي

شد قربانيان آلزایمر هستند در واقع به دليل ابتال به جنون گاوي مرده بودند. و یك تحقيق درصد آنهایي كه تصور مي

ند ز مرگشان مورد آزمایش قرار گرفتدیگر كه در دانشگاه یيل انجام شد نشان داد زماني كه افرد مبتال به آلزایمر پس ا

 درصد از قربانيان آلزایمز در واقع جنون گاوي داشتند. 13مشخص شد كه 

 [73]ميليون نفر در آمریكا در حال حاضر متبال به آلزایمر هستند.  4
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 ۹فصل 

 خوکدار

 

 دهمشم او را آقاي محترم لقب ميبا مودب اینكه خاطر به تنها و –یك روز در آیووا، با یك آقاي محترم مالقات كردم

 «كارگاه توليد گوشت خوك»صاحب و مدیر یك  در حالي كه آن موقع به نظرم اصال محترم نيامد. او، به گفته خودش،

 ناميدم.مي« هاآشوویتس خوك»من اگر جاي او بودم آنجا را بود. البته 

 هایشان بزرگتر بود وشدند كه تنها اندكي از حجم بدنهایي نگهداري ميهاي در قفسوضعيت آنجا اسفبار بود. خوك

ن دليل ها از جنس فلزي بود به هميدار قفسها و كف شيبها را تا سه طبقه روي هم قرار داده بودند. دیوارهقفس

 ریخت. تر ميهاي طبقه سوم و دوم روي قفس طبقه پایينمدفوع و ادرار خوك

رسيد كه از بتون ساخته شده است كيلو وزن داشت و به نظر مي 110مطمئن هستم كه صاحب این مكان حداقل 

 چون وقتي كه راه مي رفت انگار یك دیوار آجري در حال حركت بود. 

كرد. تر به نظر برسد، ادبياتش بود كه مرتب از كلمات ركيك استفاده ميكمتر جذاب شد كه او حتيآنچه باعث مي

دیدن هيكل زمخت و شنيدن كلمات ركيك  او باعث  احساس خوبي نمي شد. با توجه به وضعيت ظاهري و همچنين 

 روز وقت نكرده تمریناتزمخت بودن او من به این نتيجه رسيدم كه  بدخلقي وي در آن روز، به این خاطر نبوده كه آن 

 یش را انجام دهد.روزانه یوگا

ها ها و دامدارياما من براي اظهار نظر درباره او و كسب و كارش آنجا نبودم بلكه در پوشش مامور مخفي به كشتارگاه

 سر مي زدم تا اطالعاتي در مورد شيوه مدرن توليد گوشت، كسب كنم. روي سپر خودروي من، نشاني  وجود نداشت

بودم كه نحوه آرایش موها و همچنين لباس پوشيدنم مانند مردم عادي كه جلب توجه كند و همچنين تالش كرده

باشد؛ نه مانند كسي كه گرایش فسلفي خاصي دارد. من با صداقت به این خوكدار نستبا محترم گفتم كه یك محقق 

اي با من صحبت كند تا از معلوماتش تا چند دقيقهكنم و از او خواستم هستم كه در مورد دامپروري صنعتي تحقيق مي

اي زمزمه كرد كه من دقيقا متوجه نشدم  اما در مجموع فهميدم كه استفاده كنم. او در پاسخ، زیر لب، چند كلمه

 توانم چند سئوال از او بپرسم و او هم محل را به من نشان خواهد داد.مي

ها نگهداري نداشتم و این احساس با ورود به سالني كه در آن خوك در بدو امر من از وضعيتي كه مي دیدم رضایت

شدند بهبود نيافت. در واقع اشمئزاز من افزایش یافت چون بالفاصله پس از ورود به سالن بوي دهشت باري احساس مي

فانه بود. متاسكردم. سالن مملو از بوي بد آمونياك، سولفيد هيدروژن و سایر گازهاي سمي حاصل از ضایعات حيوانات 

 هاست شرایط سالن، اینگونه است.رسيد كه مدتبه نظر مي

داد و حالت تهوع پيدا كرده بودم به این موضوع فكر كردم كه حيوانات از آنجایي كه بوي بد این گازها مشام مرا آزار مي

ند هاي پرویزني نام دارهایي كه بو را تشخيص مي دهند سلولكنند. سلولنگون بخت این شرایط را چگونه تحمل مي

ها در بيني انسان است. برابر بيش از تمركز این سلول 200ها، تقریبا ها مانند سگو تمركز این سلول ها در بيني خوك

هاي خوراكي گياهان زیر خاك را شناسایي ها قادر هستند هنگام چرا در گل و الي، بوي ریشهدر شرایط طبيعي، خوك

 كنند و تشخيص بدهند. 

كنند چون بر خالف تصور نادرستي كه از آنها وجود هرگز النه خود را كثيف  نمي ها  اگر امكانش را پيدا كنند،خوك

دارد، در حقيقت حيوانات تميزي هستند. اما داخل این سالن، آنها نه تنها هيچ تماسي با خاك نداشتند بلكه مشام 

ها زنداني شده بودند. هاي دیگري بود كه در قفسن ضایعات خوكآنها مملو از بوي ناشي از ضایعات خودشان و همچني

ها در این كردم. اما خوكمن تنها چند دقيقه داخل سالن بودم با این حال براي ترك این مكان لحظه شماري مي



 

جان رابینز  –انقالب غذایی   - 125                        

هفته  روز  7ساعت در روز و  24توانستند یك قدم به طرفين بردارند. در واقع آنها مكان زنداني بودند و حتي نمي

بدون حركت بودند و مطمئنم حتي بدون برخورداري از حتي یك روز تعطيل، مجبور به تحمل این شرایط اسفبار 

 بودند.

هاي من در مورد داروهاي استفاده شده براي مقابله با مشكالتي چون تب صاحب كارگاه بسيار لطف كرد كه به پرسش

هاي رایج در دامپروري صنعتي خوكي توضيح داد. یر بيماريخوكي آفریقایي، وبا و كرم گوشت خوك و همچنين سا

ها، با لگد به اش بهبود نيافته بود به ویژه زماني كه در واكنش به جيغ یكي از خوكاما احساس من به او و دامداري

 ود.رهاي حاضر در سالن هم به هوا بباعث شد تا فریاد بقيه خوك« دیلينگ»قفس آن خوك كوبيد و طنين این صداي 

با توجه به اینكه پنهان كردن احساساتم دشوار شده بود فكر كردم كه نظر خود را نسبت به این شرایط اسفبار علني 

ه خواهد نتيجكنم اما بعدا به این نتيجه رسيدم كه این كار را نكنم. كامال مشخص بود كه بحث كردن با این مرد بي

 بود.

مده بود و براي خروج از سالن لحظه شماري مي كردم. مطمئن بودم كه او دقيقه، دیگر تحملم بسر آ 15پس از شاید 

هم از اینكه من قصد ترك سالن را داشتم خوشحال بود. اما ناگهان اتفاقي افتاد كه زندگي من و او را براي هميشه 

ميهمان  واست كه شام،تغيير داد. این اتفاق از زماني آغاز شد كه همسر وي از خانه بيرون آمد و با مهرباني از من خ

 آنها باشم.

خواهد كه شما براي زن مي» مرد با عصبانيت به صورت همسرش نگاه كرد اما رویش را به سوي من برگرداند و گفت:

كرد و من استنباط كردم كه این آقاي دامدار ظاهرا او خطاب مي« زن»او همواره همسر خود را « شام، اینجا بمانيد.

 شه فمينيستي نيست.در در خط مقدم اندی

دانم كه به چه دليل آن روز دانم آیا تا به حال برایتان اتفاق افتاده كه كاري را بدون دليل انجام بدهيد؟ من نمينمي

من شام را با آنها صرف كردم اما گوشت « با كمال ميل»در پاسخ به دعوت دامدار و همسرش پاسخ مثبت دادم و گفتم:

ت نخورم. گوش ،ي نخوردن گوشت خوك این بود كه پزشكم گفته بود به دليل كلسترول باالام براخوك نخوردم. بهانه

 است. 125من به آنها نگفتم كه گياهخوار هستم و كلسترولم، 

كردم كه یك ميهمان مودب باشم. دوست نداشتم به موردي اشاره كنم كه منجر به بروز اختالف نظر من تالش مي

كردند. رفتار آنها نشان داد ان كه سر ميز بودند( با من مهربان بودند و به من غذا تعارف ميشود. این زوج )و دو پسرش

هاي معقولي باشند. من از خودم پرسيدم كه آیا اگر آنها در شهر من در حال سفر توانند از جهاتي، انسانكه آنها مي

دانم كه این كار را انجام كردم؟ بعيد ميان ميآیا به صرف شام دعوتش بودند و من فرصت مالقات با آنان را داشتم،

ها منزجر شده بودم اما كردند. با آنكه من از نحوه رفتار آنها با خوكدادم. اما آنها با ميهمان نوازي از پذیرایي ميمي

 صاحب دامداري، تجسم روح هيتلر در یك جسم جدید نبود؛ حداقل در آن لحظه.

اي نسبت به یكدیگر پيدا خواهيم اختالفات عمده گر در روحيات دو طرف عميق شویم،البته من كامال آگاه بودم كه ا

خواستم به این سمت حركت كنم و به همين دليل در طول صرف غذا تالش كردم شرایط را در حالتي كرد اما من نمي

ا عمق بحث نشویم و تنهكردیم تا وارد خنثي حفظ كنم. شاید آنها نيز همين احساس را داشتند چون همگي تالش مي

 در مورد كليات با هم صحبت كنيم.

ما در مورد هوا، مسابقات ورزشي كه دو پسر آنها در آن شركت كرده بودند و البته تاثير هوا روي مسابقات ورزشي 

كردیم كه بحث به مسائلي كه  اختالف نظر داشتيم كشيده نشود. اما ناگهان بدون صحبت كردیم. در واقع تالش مي

برخي »هيچ دليل مشخصي، صاحب دامپروري با انگشت خود به عصبانيت به من اشاره كرد و با صداي ترسناكي گفت: 

 «كنم كه شما طرفداران حقوق حيوانات، بيفتيد و بميرید.مواقع آرزو مي

این موضوع  اما او چگونه متوجه شده بود كه من طرفدار حقوق حيوانات هستم در حالي كه حتي یك كلمه هم در مورد

صحبت نكرده بودم؟ در آن لحظه دو پسر او بالفاصله ميز را ترك كردند و به اتاق مجاور رفتند. آنها همچنين صداي 
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تلویزیون را بلند كردند تا اینكه صداي دعواي احتمالي ما را نشنوند. در همين حال همسر او در حالي كه نگران بود، 

داخل آشپزخانه برد. من دیدم كه در آشپزخانه پشت او بسته شد و صداي چند ظرف را از روي ميز برداشت و به 

جاري شدن آب در آشپزخانه به گوش رسيد. من هم با شنيدن صداي آب احساس غرق شدن پيدا كرده بودم. آنها در 

 واقع من را با دامدار تنها گذاشته بودند.

توانست فاجعه بار باشد. سعي ك حركت اشتباه ميراستش را بخواهيد به شدت ترسيده بودم. در آن شرایط حتي ی

 ربط به حقوق حيوانات نشان دهم. كردم تمركزم را حفظ كنم و هر طور شده خودم را بي

من تالش كردم كه كلمات را با احتياط و شفاف بيان كنم تا اینكه متوجه ترسم نشود. من به سختي در تالش بودم تا 

ت نشان بدهم چون  ظاهراً این مرد عالقه زیادي به این جنبش اجتماعي نداشت. خود را جدا از جنبش حقوق حيوانا

 « اند؟گویند كه باعث ناراحتي شما شدهآنها چه مي» باالخره گفتم:

 «كنند.آنها مرا متهم به بدرفتاري با حيواناتم مي» او غرغر كرد:

دانستم اما آنچه اهميت داشت، این سئوال را ميدر حالي كه پاسخ « چرا چنين نظري دارند؟» من از او سئوال كردم:

نجات جانم از این مهلكه بود. اما پاسخ او برخالف انتظارم بسيار شمرده بود. او با آنكه عصباني بود اما به دقت برایم 

 .گویند و به چه دليل مخالف شيوه دامداري او هستندتوضيح داد كه حاميان حقوق حيوانات چه چيزي در مورد او مي

رحم خطاب كنند چون حاميان حقوق حيوانات هيچ اطالعي در او سپس بدون توقف گفت كه دوست ندارد او را بي

 كنند؟مورد حرفه او ندارند. اصال چرا آنها سرشان به كار خودشان گرم نيست و در كار دیگران فضولي مي

او قصد صدمه زدن به من را ندارد و  كرد احساس دل پيچه من رفع شد چون فهميدم كهدر حالي كه او صحبت مي

تخليه بكند. بخشي از عصبانيت و كالفگي او به این دليل بود كه بخشي  خواست خود را از نظر روحي و رواني،تنها مي

هاي كوچك، استفاده از داروهاي مختلف و همچنين ها در قفسداد )مانند زنداني كردن خوكاز كارهایي را كه انجام مي

اي به جز این نداشت. اگر او به شيوه دیگري عمل مي كرد نوزادان از مادرشان( را دوست نداشت اما چاره جدا كردن

شود آنگاه از لحاظ اقتصادي نمي توانست با همكارانش رقابت كند. او به من گفت كه امروزه به جز این، طور دیگري نمي

، اشن، دوست نداشت كه براي سير كردن شكم خانوادهرحم باشد اما بيشتر از آعمل كرد. او دوست نداشت كه بي

 مورد انتقاد و سرزنش قرار بگيرد.

من یك هفته قبل از مالقات با این دامدار، از یك مركز بزرگ پرورش خوك، بازدید كرده بودم. در آنجا متوجه شدم 

اندازي خطوط دليل  با راه دهندگان كوچك خوك از این حرفه است به همينكه استراتژي تجاري آنها، حذف پرورش

 كنند تا دامپروران كوچك را از صحنهمحصوالت شان را با قيمت پایين توليد مي توليد گوشت خوك در مقياس بزرگ،

 بود. هاي این مرد منطبق با واقعيتحذف كنند. به همين دليل تمام صحبت

كردم. من به دليل بود را درك مي آن گرفتار شده اي را كه این مرد دربر خالف تنفر اوليه ام، من به تدریج مخمصه

كردم متوجه شدم كه در خانه او بودم. و هنگامي كه به اطرافم نگاه مي اینكه او و همسرش از من دعوت كرده بودند،

 آنها زندگي سختي را دارند و همه لوازم منزلشان، مندرس و كهنه بود.

هایش توانست انجام بدهد و در صحبتاش، ميتامين مخارج زندگي پرورش خوك تنها كاري بود كه این مرد براي

هایش گفت كه از پرورش خوك عالقه  ندارد. او در ال به الي حرف كامال مشخص بود كه او سر سوزني  به این شيوه

د لحظه هاي پرورش خوك در دامپروري صنعتي متنفر است. او مرا به یاد حاميان حقوق حيوانات انداخت كه چنشيوه

 پيش آرزوي مرگ آنها را كرده بود.

نوعي احترام  ادامه مي داد، من براي این مرد كه خيلي زود درباره اش قضاوت كرده بودم، طور كه به صبحتهمين

ردم به برسيد. اما هر چه بيشتر به نكات مثبت شخصيت او پي ميقائل شدم. او آدم درست و خوش نيتي به نظر مي

هایش دارد. اما اطالعات من اندك بود و به شدم كه چرا او چنين رفتاري بدي با خوكيشتر متعجب ميهمان اندازه ب

 تدریج در حال یافتن حقایق بيشتري بودم...
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----------------------- 

هایش بود ناگهان وا رفت و ما در حال گپ زدن بودیم كه ناگهان حال او خراب شد. در حالي كه سرش را در دست

 رسيد. احتماال اتفاق بدي براي او افتاده بود.درمانده به نظر مي

كنم. از  توانستم درست فكرآیا او با حمله قلبي مواجه شده بود؟ سكته كرده بود؟ نفس كشيدن برایم دشوار بود و نمي

 «چي شده؟» او پرسيدم:

هاي او، ابهام موجود را از بين اما حرف توانست صحبت كنداو با چند ثانيه مكث، جواب داد. من خوشحال شدم كه مي

كرد حركتي با دستانش او در حالي كه صحبت مي« خواهم در موردش صحبت كنم.، نميمهم نيست»نبرد. او گفت: 

 خواست چيزي را كنار بزند. داد گویي كه ميانجام مي

یط مبهم و گيج كننده بود. انگار یك براي چند دقيقه ما به گپ زدن ادامه دادیم اما من احساس خوبي نداشتم. شرا

 دانستم چيست و چگونه باید با آن برخورد كرد.چيز تيره و تاریك وارد اتاق شده بود اما من نمي

زدیم، دوباره همان اتفاق تكرار شد. یك نوع دلسردي بر او مستولي شد. من كه مقابل او نشسته در حالي كه گپ مي

اقي افتاده است اما درك این موضوع آسان نبود. دوباره نفس كشيدن برایم مشكل بودم تالش كردم بفهمم كه چه اتف

 شد. 

 «حق با توست» سرانجام او به من نگاه كرد و من متوجه شدم كه چشمانش مملو از اشك است. او گفت:

و در مورد چه دانستم كه االبته من دوست دارم كه همواره مردم به من بگویند كه حق با من است اما این بار نمي

 كند.صحبت مي

داني كه آنها حيوانات باهوشي هستند؟ ها. آیا ميبا هيچ حيواني نباید این طور رفتار شود؛ به ویژه خوك» او ادامه داد:

 «داشتني هستند البته اگر رفتار خوبي با آنها داشته باشي كه من چنين رفتاري ندارم.آنها حتي بسيار صميمي و دوست

اش براي او زنده شده؛ اي از دوران كودكياشك در چشمانش حلقه زده بود به من گفت كه خاطرهدر حالي كه 

 ها بود برایش زنده نشده بود. اي كه سالخاطره

او به من گفت كه در یك مزرعه كوچك در حومه ميسوري بزرگ شده و در آن مزرعه سنتي، حيوانات هر یك نام 

كردند. او سپس به من گفت كه او تنها پسر یك پدر ت طبيعي در مزرعه چرا ميمنحصر به خود را داشتند و به صور

برد. او كه خواهر و برادري نداشته در اغلب مواقع احساس نيرومند بوده كه با قلدري و خشونت، كارها را پيش مي

يمي او شده بودند. و كرده اما با برخي از حيوانات مزرعه همدم شده بود؛ به ویژه چند سگ كه دوست صمتنهایي مي

 او به من گفت كه یك خوك همدم هم داشت كه این باعث تعجب من شد.

هنگامي كه وي صحبت در مورد خوك را آغاز كرد در نظر من یك انسان متفاوت به نظر آمد. او پيش از این با یك 

تر شد. زبان بدني او كه كرد اما به محض صحبت در مورد خوك، صدایش زنده و بلندلحن آهسته و پایين صحبت مي

قبال نشان دهنده درد و رنج طوالني بود، پس از صبحت در مورد خوك، پویا شده بود. یك اتفاق تازه در حال بوقوع 

 پيوستن بود. 

تر از داخل خانه بود و هم خوك كنار او خوابيد چون هم خنكدر انبار غله مي او به من گفت كه در فصل تابستان،

 داد.خواست كه شمكش را نوازش كند. وي هم با كمال ميل این كار را انجام ميز او ميخوابيد و امي

كرد. اما یكي او به من گفت كه یك دریاچه كوچك در مزرعه آنها بود و هنگامي كه هوا گرم بود در آن دریاچه شنا مي

پرید و به طرف او شنا داخل آب ميكرد. سگ شد و همه چيز را خراب ميها هنگام شنا كردن او هيجانزده مياز سگ

كرد. او قصد داشت از شنا كردن كرد و وي را اذیت ميهایش روي بدن او خراش ایجاد ميكرد. سپس با پنجهمي

 داد كه روز او خراب شود. شد و اجازه نميانصراف بدهد كه ناگهان خوك وارد عمل مي
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رساند و خود را ي كه سگ در حال آزار دادن پسر بچه بود ميانداخت و خود را به محلخوك خود را به داخل آب مي

داد. به نظرم خوك در آن صحنه در قالب نجات غریق و در این مورد در به عنوان حائل ميان سگ و پسر بچه قرار مي

 شد. بخش ظاهر ميقالب یك خوك زندگي

اش توضيح با خوكِ دوران كودكيمن در حال گوش كردن به یك پرورش دهنده خوك بودم كه در مورد دوستي 

بردیم كه ناگهان همان اتفاق تكرار شد. بكبار دیگر شكست و ناكامي در داد. هم من و هم او از این روایت لذت ميمي

دانم كه چيزي در اي برایش رخ داده است. من ميكننده صورت مرد موج زد و من متوجه شدم كه اتفاق  ناراحت

دانستم كه آن چيست و چگونه باید تواند از ميان درد و رنج، خود را بروز دهد  اما نمييدرونش وجود دارد كه نم

 كمكش كنم.

 «چه اتفاقي براي خوك ات افتاد؟» از او پرسيدم:

پدرم از من خواست كه  » هاي دنياي در این آه خالصه شده بود. او گفت:او آهي كشيد، گویي كه تمام درد و رنج

 «خوك را ذبح كنم.

 «تو چه كار كردي؟» من سئوال كردم:

 «من فرار كردم اما نتوانستم پنهان شوم و مرا پيدا كردند.»  -

 «بعدش چه شد؟»  -

 «پدرم به من یك حق انتخاب داد»  -

 «این حق انتخاب چه بود؟»  -

 «كني و یا دیگر پسر من نخواهي بوداو به من گفت: یا آن حيوان را سالخي مي»  -

خواهند به فرزند خود، شجاع و قوي بودن را بياموزند غافل از اینكه همين تشویق به كنم كه گاهي پدران ميفكر مي

 رحم و سنگدل بدل شوند. هاي بيشود تا فرزندان شان به انسانشجاع بودن در نهایت باعث مي

شد. من هم بسيار احساساتي شده بودم.  هاي او جاريدر همين لحظه بود كه اشك« من این كار را كردم.» او گفت: 

 ریخت. این مردكردم بدون احساس است در مقابل من كه یك غریبه بودم، اشك مياین مرد كه من در ابتدا تصور مي

زند. چقدر كه من او را زمخت و حتي سنگدل تصور كرده بودم فردي است كه از اعماق وجودش احساس بيرون مي

 ده بودم.من در قضاوتم اشتباه كر

پس از آن برایم مشخص شد كه چه اتفاقي افتاده بود. این دامدار یك ضربه روحي را به یاد آورده بود و شوك ناشي از 

توانست آن را تحمل كند. این اتفاق در گذشته افتاده بود اما به حدي تلخ بود كه آن به حدي شدید بود كه او نمي

 هم تحمل كند. توانست خاطراتش راحتي پس از سالها نمي

درد  پذیر نباشد. او دور مكاني كه آناش تصميم گرفت كه دیگر تحت تاثير قرار نگيرد و آسيباو در مقطعي از نوجواني

دیوار كشيده بود. و براي برخورداري  و رنج رخ داده بود، دیوار كشيد. در واقع او دور قلبش كه خوك در آن قرار داشت،

ها را سالخي كند. با خودم گفتم خدایا ما چه ضایت پدرش مجبور شده بود كه خوكاز زندگي عادي و همچنين ر

 دهيم.كارهایي براي رضایت پدران خود انجام مي

اكنون حقيقت را مي دیدم. سفت و سخت بودن او به دليل كردم كه او یك انسان سرد و بسته است اما هممن فكر مي

خورد ودن او در اعماق وجودش بود. اگر او احساساتي نبود هرگز لطمه نميبي احساس بودنش نبود بلكه نشانه حساس ب

و نيازي نبود كه اطراف خود یك دیوار ایجاد كند. ميزان تنش موجود در كالبد او به حدي نمایان بود كه من در اولين 

 او چقد لطمات روحي كرد شدم. البته زیر این سپر مشخص نبود كهمالقاتم متوجه سپر جسمي كه او با خود حمل مي

 دیده و  چقدر ظرفيت عاطفي داشته است.

 اش ورحمانه در مورد این مرد قضاوت كرده بودم. اما آن بعدازظهر در كنار او نشستم و از روحيات درونيمن بسيار بي

م. و همچنين از قدرتش براي به یاد آوردن خاطرات تلخ و مدفون شده گذشه تقدیر كردم و سر تعظيم فرود آورد
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كردم آنگاه فضایي همچنين خوشحالم از اینكه بر اساس پيشداوري ام دعوت او را رد نكردم  چون اگر این كار را مي

 آمد.براي بازگو شدن خاطرات او هرگز بوجود نمي

ما آن شب چندین ساعت در مورد موضوعات مختلف صحبت كردیم. من به دليل اتفاقي كه آن شب رخ داده بود براي 

ط توانست بكند؟ او فقگران بودم. فاصله ميان احساسات او  و سبك زندگي اش عظيم و تراژیك بود. او چه كار مياو ن

همين كار را بلد بود. او حتي دیپلم دبيرستان هم نداشت. او سواد خواندن و نوشتن اندكي داشت. چه كسي حاضر 

 گذاري خواهد كرد؟و سال سرمایه شود او را استخدام كند؟ چه كسي روي آموزش وي در این سنمي

كردم و براي آنها جوابي نداشتم. من هنگامي كه آن شب خانه او را ترك كردم، این سئواالت را در ذهن خود مرور مي

او به من خيره شده و مشخص بود كه منظورم « شاید بتواني بروكلي و یا چيز دیگري بكاري.»به شوخي به او گفتم: 

 چيست. دانست كه بروكلي،نظرم او احتماال نميرا متوجه نشده. به 

بينيم اما هنوز هم پس از گذشت ما آن شب مثل دو دوست از هم جدا شدیم. با آنكه این روزها به ندرت همدیگر را مي

ه كنم. او بسيار شجاع بود كدوست هستيم. من همواره او را به یاد دارم و  از او به عنوان یك قهرمان یاد مي سالها،

 اش را بروز داد اما شما به زودي خواهيد دید كه ميزان شجاعت او بسيار بيشتر از این بوده است.خاطره تلخ  گذشته

ه ها خالصرا نوشتم، از او چند نقل قول آوردم اما این نقل قول رژیم غذایي براي آمریكاي جدید هنگامي كه من كتاب

كردم كه آوردن نام او به دليل حضورش در كنار پرورش دهندگان بود و همچنين نامش را هم ذكر نكردم. من فكر 

 خوك در آیووا، به صالحش نباشد.

هنگامي كه كتاب منتشر شد، یك نسخه براي او فرستادم و به شماره صفحاتي اشاره كردم كه به مكالمه من و او در 

 اطالعات راضي باشد. آن شب اشاره شده بود. البته به او گفتم كه اميدوارم از نحوه پردازش آن

آقاي رابينز عزیز. از اینكه كتاب را برایم »چند هفته بعد، یك نامه از او دریافت كردم. او نامه را اینگونه آغاز كرد: 

 «فرستادي متشكرم. هنگامي كه آن را دیدم، سردرد ميگرني گرفتم.

ظر تاثيري نبود كه مد ن بگذارید اما این تاثير،خواهيد كه روي خوانندگان خود تاثير به عنوان یك نویسنده شما مي

 من باشد.

به او پيشنهاد داد كه براي « زن»او سپس در نامه خود توضيح داد كه شدت سردردش به حدي زیاد شده بود كه 

كاهش سردردش این كتاب را بخواند. زن احتمال داده بود كه ارتباطي ميان سردرد و كتاب وجود داشته باشد. او به 

وي  بار نيز پيشنهادن گفت كه با نظر زن مخالف بود اما چون پيشنهادهاي او همواره موثر بود، تصميم گرفت كه اینم

 را قبول كند و كتاب را بخواند.

بتي تر از نقد مثو باید اعتراف كنم كه این سه كلمه برایم بسيار باارزش« نویسي.تو خوب مي»او در نامه خود نوشت:

یورك تایمز در مورد كتابم منتشر شد. او سپس در نامه خود ادامه داد كه خواندن كتاب براي او بسيار بود كه  در نيو

اشتباه است و نباید آن را ادامه  دهد،دشوار بود چون او بيشتر متوجه شد كاري كه در زمينه پرورش خوك انجام مي

كرده بود ادامه داشت. او صبح آن روز هنگامي كه  بدهد. سردردها اما تا صبح روزي كه شب قبل از آن كتاب را تمام

ا هاي خود رمن تمام دام» به دستشویي رفت به آیينه نگاه كرد و یك تصميم گرفت. او درباره این تصميم گفت:

دانم كه بعد چه كار خواهم كرد شاید همانطوري كه تو گفتي بروم شوم. من نميفروشم و از این شغل خارج ميمي

 «رم.بروكلي بكا

و واقعا اینگونه شد چون وي دامداري خود در آیووا را فروخت؛ به ميسوري بازگشت و  در آنجا یك مزرعه كوچك 

كند و محصوالت خود را در بازار خرید. و او امروز در آنجا به صورت ارگانيك سبزیجات از جمله بروكلي كشت مي

كند اما نه آنها را در قفس زنداني كرده و نه آنها را مي خوك نگهداري 10فروشد. او البته در مزرعه خود محلي مي

زان آموكشد. به جاي این كار، وي با یك مدرسه محلي قراردادي امضا كرده كه بر اساس آن، مسئولين مدرسه دانشمي

 . او بهبا این حيوانات آشنا بشوند« خوك، یك حيوان خانگي»آوردند تا در قالب برنامه را با اتوبوس به مزرعه مي
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ها درست رفتار شود آنها حيوانات دوست داشتني و باهوشي هستند و او در دهد كه اگر با خوكآموزان نشان ميدانش

ها را نوازش كنند. او ها اجازه مي دهد تا شكم خوكحال حاضر چنين رفتار درستي را با آنها دارد. او همچنين به بچه

اش ده و بيشتر وزن اضافي خود را كم كرده است و طبيعتا وضعيت سالمتيهمچنين تقریبا به یك گياهخوار تبدیل ش

 بهبود یافته است. خدا را شكر، وضعيت اقتصادي خانواده او از گذشته بهتر شده است.

آیا متوجه شدید كه به چه دليل من مهر این مرد را همواره در قلب خود دارم؟ آیا متوجه شدید چرا در نزد من یك 

چه  دانستاو هر نوع ریسكي را پذیرفت تا  روحش بيش از آن آسيب نبيند البته در شرایطي كه نمي قهرمان است؟

رد كاي رفت كه فكر ميدانست غلط است رها كرد و به سراغ زندگيسرنوشتي در انتظارش است. او روشي را كه مي

 درست است.

رم كه به هدفمان نرسيم اما هنگامي كه این مرد و انگيزه كنم بيم آن را داهنگامي كه من به اتفاقات این جهان نگاه مي

تپند و به همين دليل امكان هاي دیگري هم هستند كه با همين شدت ميشوم كه قلبآورم متوجه مياو را بياد مي

 موفقيت ما وجود دارد.

تباه مي كه به قضاوت اوليه و اششاید گاهي فكر كنيم كه به اندازه كافي حامي براي به ثمر رساندن كار نداریم اما هنگا

كنم كه رسم كه همه جا قهرمان وجود دارد. اما چون من تصور ميكنم به این نتيجه ميخود در مورد آن مرد فكر مي

 اند.توانم آنها را شناسایي كنم. باورهاي من تا كجا مرا كور كردهخواهم، رفتار كنند نمياي كه من ميآنها باید به گونه

توانيم از قفسي كه براي خود و براي اندازد كه ما ميیكي از قهرمانان من است چون مرا به یاد این موضوع مي این مرد

هاي بهتري شویم. او یكي از قهرمانان من است چون دوست دارم روزي مانند ایم خارج شویم و انسانهمدیگر ساخته

 او بشوم.

در مورد  م،نویساكنون ميكردم كه هرگز بتوانم كلماتي را كه همفكر نمي هنگامي كه براي اولين بار با او مالقات كردم،

توانيم تواند اعجاب انگيز باشد. ما هرگز نميمي دهد كه زندگي تا چه اندازهاو روي كاغذ بياورم. اما این نشان مي

را  گز قدرت قلب انسانبيني كنيم كه چه اتفاقي ممكن است بيفتد. این مرد براي من درس عبرتي شد تا هرپيش

 كم نگيرم.دست

مایه افتخار من بود كه یك روز را با او سپري كردم و خوشحالم كه به عنوان یك كاتاليزور براي برانگيخته شدن روح 

دانم و كامال مطمئنم كه آنچه من از او اي به نفع او شد اما همچنين ميدانم كه حضور من به گونهاو عمل كردم. مي

 سيار بيشتر از آن چيزي بود كه به او دادم.آموختم ب

در نظر من این لطف بزرگي است كه پرده از مقابل چشمان ما برداشته شود تا  بتوانيم نقاط مثبت یكدیگر را ببينيم 

آرزوي ثروتمند شدن یا سفر به سيارات ناشناخته را  دارند اما غایت آمال   و به سرشت نيك هم كمك كنيم. برخي

 یافتن به سرشت پاك انساني است.من، دست 
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 1۱فصل 

 

 مک دونالد پیر کارخانه ای دارد
 

هنوز هم آن را به خاطر دارم. تا همين چند وقت پيش در مراسم افتتاحيه و اختتاميه بازیهاي الميپك صدها پرنده 

 سفيد آزاد مي كردند. پر كشيدن این پرندگان به آسمان یك صحنه دراماتيك را خلق مي كرد.

شود؟ چون فهميده ایم كه هر چند  آزاد كردن پرندگان براي تفریح و هيجان خوب  اما چرا  این كار دیگر  انجام نمي

است اما  كاري بيرحمانه است. آنچه ما در واقع شاهد آن بودیم پرندگاني بودند كه زیر زمين در فضایي محدود چپانده 

د. آنچه شنظمي در ميان آنها ميه این كار باعث هراس، گيجي و بيشدند كشده بودند و سپس به سمت باال پرتاب مي

كردند تا از خود در محيط غریبه دفاع كنند و به خاطر زده تالش ميدیدیم  پرندگاني بودند كه گيج و وحشتما مي

يط، مستقيما حرفتند. در المپيك سئول بسياري از پرندگان از شدت ترس و بيگانگي با مخلق صحنه نمایشي از بين مي

 هاي مشعل بودند.ها نفر شاهد سوختن دردناك پرندگان زنده در شعلهوارد مشعل المپيك شدند و ميليون

شود. اما هرچه مردم بيش از لند، عمليات آزادسازي پرندگان انجام ميهنوز هم در بسياري از اماكن از جمله دیزني

ها ها، جنگ گاوها، جنگ سگد، این نمایش نيز مانند جنگ خروسشونهاي این نمایش  آگاه ميپيش در مورد واقعيت

 شوند، جذابيت خود را براي مردم از دست مي دهد.هایي كه در آن حيوانات مجروح و كشته ميو سایر نمایش

ر د هاي آزاد سازي پرندگان آگاه شوم، دوست داشتم كه آزاد شدن پرندگان را ببينم. من هرگزقبل از اینكه از واقعيت

ر كردم كه آنها تنها به سوي آزادي پافتاد فكر نكرده بودم. من تصور ميمورد خود پرندگان و اتفاقاتي كه براي آنها مي

 توانيد آن را فراموش كنيد.كشند. اما هنگامي كه واقعيت را بدانيد دیگر نميمي

 در اغلب مواقع من كور بودم.

وانات حي العاده هستند. هيچ گاه براي خودم مجسم نكرده بودم،ي خز، فوقهاكردم كه كتهنگامي كه بچه بودم فكر مي

افتند با مرگ تدریجي و دردناك مي ميرند. یا اینكه هنگامي كه ما محصوالت خزداري كه در حيات وحش به دام مي

 ریافتم كه زیبایيكنيم. اما من به تدریج دخریم، به صورت غير مستقيم از مرگ و رنج حيوانات حمایت ميخز را مي

د( است. شوها، سمورها و سایر حيواناتي كه پوست آنها كنده مياین خز بيشتر برازنده صاحبان اصلي آنها )یعني روباه

ا نشانه ر كنم كه آنها خوش لباس هستند بلكه آنبينم تصور نمياكنون هنگامي كه فردي را با پالتو پوست ميهم

 به حيوانات رفته مي دانم.جهالت و بي توجهي به ستمي كه 

این  كردم كهرفتم كه سرهاي گوزن روي دیوارهایشان نصب بود. من فكر ميهنگامي كه بچه بودم به خانه دوستي مي

كنيم هر وقت  از مردم سئوال مي» گفت كار بسيار جالب است اما الن دي جنرس كمدین معروف، حق داشت كه مي

كنم كه مادرم زیبا و گویند چون این حيوان زیباست. من هم فكر ميكنند ميچرا سر گوزن را روي دیوار نصب مي

 «كنم.جذاب است اما تنها عكسش را روي دیوار نصب مي

كردم كه استفاده از گردنبند عاج فيل، شما العاده است. فكر ميكردم كه عاج فيل، فوقآید كه زماني فكر ميیادم مي

العاده آنها را به ارث ببرید. من دوست نداشتم اي، بخشي از قدرت خارقتوانيد به گونهميدهد و ها پيوند ميرا  به فيل

بتي دانم كه هيچ نكته مثكه كسي آزادي مرا محدود كند و به من بگوید كه نباید از عاج فيل استفاده كنم. اما حاال مي

 در خرید و فروش اجزاي بدن حيوانات رو به  انقراض است وجود ندارد.

رحمي اصال جالب نيست با این حال هنوز هم باید در مورد برخي از رفتارهایمان تجدید نظر كنيم. آموزیم كه بيما مي

ها بسيار دوست ها و بچه گربهها و گربه خيلي خوب است چون توله سگكردم بچه دار شدن سگمن همواره فكر مي
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هزار توله  70ها جدي است. روزانه ها و گربهمعيت سگداشتني هستند. اما بعدا متوجه شدم كه مشكل افزایش ج

شوند. همچنين هزار تاي از آنها به عنوان حيوان خانگي استفاده مي 15آیند و فقط سگ و بچه گربه در آمریكا بدنيا مي

كنم شوند و به همين دليل االن فكر ميخانمان هستند كشته ميميليون سگ و گربه به دليل اینكه بي 20هر ساله 

 است.« ترجذاب سگ و گربه عقيم شده،»كه 

برایم مایه شگفتي است كه من چه تبحر خاصي در ندیدن درد و رنج حيوانات داشتم؛ حتي زماني كه كارهایم منجر  

خواستم چشمانم را بسته نگه دارم تا  درد و رنج حاصل از این خواستم ببينم. ميشد. من نميبه این درد و رنج مي

 مرا آزار ندهد.آگاهي 

دانم. او سد  انكار را شكست این، یكي از دالیل دیگري است كه من آن پرورش دهنده خوك را  از قهرمانان خود مي

شود و تصميم گرفت كه این كار را متوقف دید كه شغل او منجر به زجر كشيدن حيوانات ميو از آن عبور كرد. او مي

و اش بلد نبود. ان هم در شرایطي كه راه دیگري براي سير كردن شكم خانوادهكند و به دنبال راه حل بهتري باشد آ

داده در تضاد با روحش و همچنين اش بود فهميد كاري كه سالها انجام ميكه تنها سالحش، احساسات عميق و دروني

ست اما براي رسيدن به بهزیستي دیگر موجودات بوده به همين دليل كاري را انجام داد كه براي بسيار از ما دشوار ا

 هدف باید استقامت داشت. او كار و زندگي خود را با نداي قلبش منطبق كرد.

ا عامل تنه چه عاملي باعث شد كه او توان انجام این كار را پيدا كند؟ من معتقدم كه برانگيخته شدن حس كودكي او،

ودند. من معتقدم كه او آگاهانه و یا غير آگاهانه از محرك نبود. این موضوع البته مهم بود اما عوامل دیگري هم موثر ب

 الهام گرفت.  تغييرات اجتماعي كه در نحوه برخورد ما با حيوانات  ایجاد شده،

سطح آگاهي در حال افزایش است. ما دیگر به تاجران اجازه داد و ستد موجودات حفاظت شده و موجوداتي كه در 

گيرند كه دیگر پوست نخرند و نپوشند و از هيم. هر روز عده بيشتري تصميم ميدخطر انقراض نسل قرار دارند را نمي

كنند كه آیا واقعا الزم است كه دار چشم پوشي كنند. مردم حاال هر چه بيشتر این سئوال را مطرح ميشكار جایزه

ها آزمایش كرد؟ و آیا ها را با ریختن آنها به داخل چشم خرگوشمحصوالت تميز كننده اجاق گاز و یا واكس كفپوش

تري هاي یادگيري پيچيدهآموزان اجازه كالبد شكافي و تشریح حيوانات را داد آن هم در شرایط كه شيوهباید به دانش

 هست كه نسبت به آزار دادن حيوانات مؤثر تر هستند؟

 ا و سایر محصوالت بهداشتيبينيد كه از خرید شامپوهشما خيلي جاها این تغييرات را شاهد هستيد. شما مردمي را مي

كنند خودداري مي كنند و به جاي آن، لوازم آرایشي و هایي كه محصوالت خود را روي حيوانات آزمایش ميشركت

 رحمي نسبت به حيوانات نشده اند.كنند كه باعث بيسایر محصوالتي را خریداري مي

هنگامي كه شجاعت الزم را كسب كردیم در زندگي  دیدیم، ببينم و سپسگيریم كه آنچه را كه قبال نميما یاد مي

اتي بينيد كه سرپرستي حيوانهایمان باشد. شما هر روز مردمي را ميخود تغييراتي بوجود بياوریم كه منطبق با آگاهي

 131گيرند و دیگر به سراغ كارخانه هاي پرورش توله سگهاي محلي نگهداري مي شوند بر عهده ميرا كه  پناهگاه

د یك كنند و ماننوند. هر ساله كساني را مي بينيد كه وظایف صاحب یك حيوان خانگي بودن را بيشتر درك ميرنمي

 كنند.دوست با این حيوانات رفتار مي

خورد. وقتي به عالقه فزاینده مردم براي مهرباني با حيوانات توجه كنيد مي بينيد كه این روند در همه جا به چشم مي

كنند تا  براي حيات وحش پناهگاه ایجاد كنند یا  محيط زیست طبيعي را براي بينيد كه تالش ميشما مردمي را مي

 ها حين صيد ماهي تُن، از خوردنبينيد كه به خاطر از بين نرفتن دلفينحيوانات وحشي حفظ كنند. شما مردمي را مي

ن خرند.) ماهي تماهي تن، كنسرو آن را نمي كنند؛ كساني را مي بينيد كه براي از بين نرفتنماهي تُن خودداري مي

مایل در ساعت شنا كند(. شما مردمي را  70تواند با سرعت كه شاید یكي از قویترین شناگران در اقيانوس باشد مي

 گيرند. بينيد كه جنایت عليه حيوانات را جدي ميمي

                                                 
131 puppy mills  
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. ما شایسته یك انسان كامل است  بپذیریم ما در حال كمك به یكدیگر هستيم تا  به بلوغ  برسيم مسئوليتي را كه

كنيم تا كارهایي را كه باعث آزار و رنج كشيدن سایر كنيم و در حد توان خود تالش مياعمال خود را بررسي مي

 شوند را متوقف كنيم.موجودات مي

اند. من این كرده شود تا در قلب خود احساس شادي  كنم چرا كه مردم زندگي خود را مهربانانه ترهمين  باعث مي

گيرم. با این حال ما هنوز  در یك حوزه به صورت آگاهانه و یا ناآگاهانه با رفتار موفقيت ها را با تمام وجود جشن مي

هاي خود را در این حوزه شویم. بيشتر ما هنوز اثرات انتخابخود به صورت مستقيم باعث رنج بي جهت حيوانات مي

انات بيشترین ارتباط مستقيم را با حيو اي است كه بيشتر ما،و شگفت اینكه این  همان حوزه ایم.مورد بررسي قرار نداده

 ایم.داشته

 اش زیاد مي دانست.است كه مرد پرورش دهنده خوك، دربارهاي این همان حوزه

 كمال انسانی اين نيست 
هاي داند وظيفه داشتند كه نيازرا پروش مي مرغ، حيواناتاز زمان باستان، صنایع و مردمي كه براي گوشت، شير و تخم

شدند و یا از كمبود غذا، آب و یا مراقبت اوليه حيوانات در بند خود را تامين كنند. اگر تعداد زیادي حيوان بيمار مي

د. دادندید و هم حيوانات. منافع دامداران در سالم بودن حيواناتي بود كه پرورش ميبرند هم توليد صدمه ميرنج مي

 دانستند كه زماني سود خواهند برد كه حيوانات آنها، سالم باشند.آنها مي

در طول تاریخ، این منطقي بود كه دامداران، حيوانات خود را در محيطي قرار بدهند كه منطبق بر طبيعت آنها باشد 

حافظت كنند. تصاویر و همچنين از حيوانات خود در برابر دشمنان، شرایط جوي طاقت فرسا، خشكسالي و بيماري م

دهد كه این نوع دامداري، بردند نشان ميهاي مقدس حيوانات خود را  براي چرا به چمنزارها ميچوپاناني در كتاب

 چه قدمتي داشته است.

اما با ظهور دامپروري صنعتي، تغييرات زیادي بوجود آمد. فناوري مدرن باعث كاهش زماني شده كه یك دامدار صرف 

كند. دامپروري صنعتي كه از نيمه دوم قرن بيستم آغاز شد، پرورش حيوانات در شرایطي كامال واناتش ميمراقب از حي

غير بهداشتي و غير طبيعي را هم از نظر فيزیكي و هم از نظر اقتصادي امكانپذیر كرد و این عمل منجر به سركوب 

 تمام غرایز حيواني شد.
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 كردند.مزارعه در علفزارها چرا می حيوانات ها،برای قرن

  شود اما در عوضآنكه فشردگي جمعيت حيوانات منجر به افزایش ميزان ابتالي آنها به بيماري و یا مرگ آنها  مي با

ها ها و مرغدرصد خوك 20ها، دهد. با آنكه بر اثر فشردگي در دامپروريسودآوري اقتصادي دامداري را افزایش مي

 دهند اما با وجود این تلفات، سود توليد كننده افزایش یافته است.جان خود را از دست مي

شد چون ازدحام اي حتي تصور هم نميامروز ازدحام بيش از حد حيوانات كامال عادي است اما در گذشته چنين پدیده

ر وعده ها با هبيوتيكشد. اما امروزه با مخلوط كردن آنتيشان ميحيوانات باعث ابتالي آنها به بيماري و از بين رفتن

هاي  هاي و داروهاي دیگر باعث شده تا حيوانات در دامپروريخوراك حيوانات و همچنين استفاده گسترده از هورمون

در  یبا همه حيواناتپرازدحام، زنده بمانند و متراكم كردن آنها در یك فضاي محدود، مقرون به صرفه باشد. با آنكه تقر

وري سيستم، بيشتر شوند اما در مجموع، بهرهشوند و بسياري دچار مرگ زودرس ميهایي بيمار ميچنين دامپروي

 مي شود.

اند باید حركت كنند. اما حيوانات در این موضوع بدیهي مي نماید كه حيواناتي كه با استخوان و عضله بدنيا آمده

اند. با آنكه حيوانات ها عمال ساكن و بدون حركت ماندهها و محفظهمحبوس شدن در قفسدامداري هاي مدرن به دليل 

كند كه ميلياردها حيوان را در شرایطي نيازهاي اجتماعي خاصي دارند اما منافع اقتصادي دامپروري صنعتي اقتضا مي

 هایشان است.پرورش بدهند كه ناقض طبيعت آنها و نياز

حيواناتي كامال اجتماعي هستند. آنها در هر موقعيت مكاني چه در مرغداري و چه در حيات  هابه عنوان مثال، مرغ

شود. پرنده در این سلسله گفته مي 132«نظام نوك زني»دهد كه اغلب به آن وحش، سلسله مراتب اجتماعي تشكيل مي

د. ید و از پایين دستي ها پيشي بگيرداند كه موقع دانه چيني و غيره باید در مقابل باالدستي ها كوتاه بيامراتب مي

 اي كه در مجله نيو ساینتيست به چاپالعاده مهم است. بر اساس مطالعهاین سلسله مراتب اجتماعي براي پرندگان فوق

ها  قادر به شكل دهي و حفظ یك نظام نوك زني هستند كه در آن، هر پرنده هر یك از دیگر  پرندگان رسيد، مرغ

                                                 
132 pecking order 
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مرغ  90اي كه حداكثر شامل داند البته جامعهشناسد و جایگاه خود را در این جامعه ميود را ميحاضر در جامعه خ

تا بيشتر شود آنگاه نظام از هم مي پاشد. در یك جامعه  90ها در یك جامعه از هنگامي كه تعداد مرغ  [1]باشد. 

امروزي تعداد مرغ ها بسيار فراتر از این است.  يهاشود اما در مرغداريپرنده بيشتر نمي 90ها از ، تعداد مرغطبيعي

هزار یا بيشتر مرغ داخل یك سالن مرغداري متراكم  30چقدر فراتر؟ در مرغ داري هاي گوشتي برخي مواقع بالغ بر 

 شوند.

 شوند.امروزه در يک سالن مرغداری، دهها هزار مرغ گوشتی كنار هم متراكم می

قدر كوچك هستند  كه در  شوند. این قفس ها آنكوچك در كنار هم فشرده مي هايگذار هم در قفسهاي تخممرغ

خود را باز كنند. چند تا از این پرندگان در طول زندگي خود در فضایي محبوس   توانند یك بالها حتي نميها  مرغآن
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گذار در چنين ر مرغ تخمهزا 100شوند كه  كمتر از فضاي یك كشوي پرونده است. در یك سالن مرغداري معموال مي

 شوند.شرایطي نگهداري مي

گویند كه این كار را به خاطر خود حيوانات انجام صنایعي كه عامل بوجود آورنده این شرایط هستند به مردم مي

 شود...گير كردن حيوانات براي همه عمرشان به خاطر خود آنها انجام ميگویند كه زميندهند. آنها ميمي

 

 ؟حق با كيست

شوند تا به خود، ها با هم متفاوت است. در برخي موارد، حيوانات محدود ميرفتار حيوانات نيز مانند رفتار انسان» 

 وريها براي رفاه حيوانات و همچنين افزایش بهرهسایر حيوانات و یا دامپرور، آسيب نرسانند. تمام این محدودیت

 «توليد اعمال شده است.

  [2]بنياد صنعت حيوانات    -

دامپروري مدرن آین بخت را دارد كه بيشتر مردم، كوچكترین اطالعاتي در مورد چگونگي پرورش و فراوري حيوانات » 

ونه گتوانستند از یك مرغداري بازدید كنند و ببينند كه آنجا پرندگان چندارند... اگر بيشتر گوشتخواران شهري مي

یگر گرفتند كه دشوند شاید بيشتر آنها تصميم ميشوند و چگونه فراوري ميشوند، چگونه ذبح ميپروش داده مي

مرغ و شاید اصال گوشت نخورند. هر چه اطالعات مصرف كننده در مورد فرایند توليد گوشت كمتر باشد، به همان 

 « شود.ميزان، سود دامپروري صنعتي بيشتر مي

  [3]چيكه، استاد علوم حيواني در دانشگاه اورگن و عضو هيات تحریه ژورنال علوم حيواني  پيتر آر  -

 

كيلومتر حركت مي كنند تا   50ها موجوداتي بسيار اجتماعي و فعال هستند كه در حيات وحش روزانه تا خوك

 هاي خوراكي را بيابيند و با محيط اطراف خود تعامل كنند. ریشه

ها النه درست مي كنند تا در كنار یكدیگر استراحت ها و علفها به صورت گروهي براي خود از شاخهها هم خوكشب

هاي آهني بسيار تنگ و ها جدا شده و در محفظهردار از سایر خوكهاي باداري ها، خوكامروزه در خوك [4]كنند.

توانند بردارند. همچنين كف این ها حتي یك قدم هم نميهاي باردار در این محفظهشوند. خوكباریك زنداني مي

چنين  از جنس سيمان است و امكان استراحت در آرامش براي آنها وجود ندارد و باید تمام عمر خود را در محفظه

ها به حدي باریك هستند كه نامد، سپري كنند. برخي از این محفظهمي« قرنطينه كامل» شرایطي كه صنعت آن را 

شود و براي ایستادن و یا دراز كشيدن باید درد و رنج بسياري را تحمل كند. در اغلب بندي ميحيوان در آن عمال بسته

بندند. اینگونه، حيواناتي كه به ور گردنشان آویزان است به زمين ميهاي باردار را با زنجيري كه به دمواقع، خوك

 [5]شوند. هاي اجتماعي خود و همچنين تحرك  طبيعي محروم ميصورت طبيعي بسيار فعال هستند از تمام تماس
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 .شوندطور كامل مقيد میهايی كه اندكی بزرگتر از حجم بدنشان است تقريبًا  به ها در قفسخوك

 كند...گوید كه با این حيوانات بدرفتاري نميدر همين حال صنعت به مردم مي

 حق با كيست؟

رفاه حيوانات، سنگ بناي یك دامداري خوب است... پرورش در فضاهاي محدود قدمت تاریخي دارد. پرورش در » 

 «رستي اجرا شود، بسيار موثر خواهد بود.اي از این نوع پروش هستند كه اگر به دفضاي محدود، نمونه

 [6]هاي زنده و گوشت   هيات مدیره ملي دام -

جامعه آمریكا در زمينه نحوه توليد در دامداري ها، اطالعات اندكي دارد... در واقع اگر مردم اطالعات بيشتري در » 

ه دانستند كبود... مثال اگر مردم مي، فریاد اعتراض آنها بلندتر ميها داشتندمورد نقض رفاه حيوانات در دامپروري

نند بيكنند و عمال هرگز نور خورشيد را نميهاي باردار تمام دوره بارداري شان را در قرنطينه سپري ميبرخي از خوك

 «كردند.حتما دشمني بيشتري نسبت به دامپروري صنعتي پيدا مي

كتاب در مورد  10مقاله و  150روري صنعتي در دانشگاه كلورادو و نویسنده بيش از برنارد رولين، متخصص دامپ -

 [7]علوم حيواني و اخالق  
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 روندها به تدريج كنار میپرده
ایان نمكردند، تغييرات هاي صنعتي با حيوانات آگاهي پيدا مياگر درصد كافي از مردم از چگونگي رفتار دامپروري

كنند كه حيوانات كامال از شرایط موجود مرغ همواره این افسانه را تكرار ميشد. اما صنایع گوشت، لبنيات و تخممي

دهد. همچنين  را پرورش مي« هاي شادمرغ»مدعي شده كه « پردو»راضي هستند. مثال شركت توليد كننده مرغ 

شوند. آل، تزئين ميي كه در حال جست و خيز در شرایطي ایدههاي گوشت گاهي  با تصاویر حيوانات شادبنديبسته

ي ها هم اغلب حاوي نقاشمرغبندي تخمرا به تصویر مي كشد. بسته« گاوهاي راضي» هم « كارنيشن»تبليغات شركت 

 هاي شاد و خندان است كه در حال رقص زیر آفتاب هستند.مرغ

 كنند:دامداري، تصاویر متفاوتي را آشكار ميهاي صنعت اینها البته براي مردم است اما مجله

كاري كه ما سعي داریم بكنيم در واقع اصالح محيط حيوانات براي كسب حداكثر سود اقتصادي است... فراموش » 

 [8] داري()مجله مدیریت خوك« ر كنيد.كنيد كه خوك یك حيوان است. با او مانند یك ماشين در كارخانه رفتا

ت حيوانا»هاي مردم افزایش یافت؛ زماني كه كتاب ها به تدریج كنار رفت و نگرانيپرده 1960در بریتانيا، از اواخر دهه 

روث هریسون منتشر شد و مردم را با دامپروري صنعتي آشنا كرد. این كتاب به حدي باعث  نگراني عموم  133«ماشيني

لطنتي را مسئول بررسي این موضوع كرد. هریسون هشدار داد كه در مردم شد كه دولت بریتانيا یك كميسيون س

 [9]« ود.شرحمي اذعان ميفقط وقتي كه بحث سود اقتصادي در ميان نباشد به بي»دامپروري كنترل و قرنطينه شده 

نمایان شد؛ زماني كه پيتر  1970ه هاي توليد گوشت به شيوه مدرن، در اواخر دهدر آمریكا درك عمومي از واقعيت

او كتاب دیگري به همراه  جيم ميسون تاليف كرد كه  1980را نوشت. همچنين در سال  134رهایش حيواناتسينگر، 

باعث   رژیم غذایي براي آمریكاي جدید، كتاب 1980بود. در اوخر دهه  135هاي حيوانيكارخانهنام این كتاب كالسيك، 

شد تا این موضوع مورد توجه عده بيشتري قرار گيرد و مردم در مورد نحوه رفتار با حيوانات، اطالعات بيشتري كسب 

 كنند.من با توجه به تبعات دامپروي صنعتي براي سالمت انسان نوشتم:

بدتر و شان مرغدر چند دهه اخير، وضعيت پرورش حيوانات براي تهيه گوشت، محصوالت لبني و تخم» 

ها، مواد شيميایي، هورمون بدتر شده است. براي زنده نگاه داشتن حيوانات نگون بخت در این شرایط،

 «اند.ها نيز شدههاي بيشتري مصرف شده كه این مواد سمي وارد غذاي انسانبيوتيكها و آنتيكشآفت

 [10])رژیم غذایي براي آمریكاي جدید(  

 كنيد گه گاوداران نسبت به این ادعا چه واكنشي نشان دادند؟ آنها نوشتند:كر ميف

هاي روستایي ها با كوچ كردن از خانهاین ادعا درست مثل این است كه بگویيم در چند دهه اخير، انسان» 

اري ه دهاي شهري )ككشي، سرویس بهداشتي داخلي و برق بودند( به خانه)كه فاقد آب تصفيه شده، لوله

كشي، آب آشاميدني تصفيه شده و سرویس بهداشتي سيستم مركزي گرمایش و سرمایش، تلفن، برق، لوله

داخلي است( با مشكالت و مصایب متعددي مواجه شد. درست است كه نسبت به گذشته مواد شيميایي 

 این مواد تنها براي زندهشود اما استفاده از ها و حيوانات دامپروري صنعتي استفاده ميبيشتري براي انسان

 )واكنش اتحادیه ملي گاوداران به كتاب« نگاه داشتن آنها نيست بلكه براي بهبود وضيعت زندگي آنها است.

 [11] رژیم غذایي براي آمریكاي جدید(

ات در دامپروري صنعتي كاًل صنایع گوشت و لبنيات آمریكا برخي در مقابل افزایش آگاهي مردم درباره زجر حيوان

 قضيه را منكر شده اند...

 

                                                 
133 Animal Machines 

134 Animal Liberation 

135 Animal Factories 
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 حق با كيست؟

نگران حيوانات دامپروري صنعتي نباشيد. امروزه رفتار دامپروران با حيوانات شان شبيه رفتار مردم عادي با حيوانات »  

 «شان است.خانگي

 [12]روبرت جانسون )معروف به قصاب(، توليد كننده گوشت ماكيان   -

هاي صنعتي مانند مراقبت از گویند كه مراقبت از حيوانات در دامپروريدامپروري به ما مي-هاي تجاريشركت»  

شود واقعيت را وارونه جلوه داد. شاخصه زندگي یك حيوان در شان است. بيشتر از این نميهاي خانگيها و گربهسگ

ت شدید، استرس و بيماري است. صدها ميليون حيوان مجبور به زندگي در قفس و دامپروري صنعتي، محرومي

هاي انفرادي زنداني مي ها در قفساند كه تنها كمي از حجم بدنشان بزرگ تر است. برخي از گونههایي شدهمحفظه

رده كدیگر متراكم و فششوند و از ارتباطات اجتماعي محروم هستند. برخي دیگر نيز در فضایي محدود چنان در كنار ی

ها و دارينوع خوري به ویژه در خوكآورند. هماند كه حتي به خوردن همدیگر و صدمه زدن به یكدیگر روي ميشده

شان را توانند پوستخورد. حيوانات دامپروري صنعتي به دليل محدودیت فضا، حتي نميها به چشم ميمرغداري

 «كنند.و یا بچرخند و به همين دليل همواره در رنج و عذاب زندگي ميتميز كنند، پاهایشان را تكان بدهند 

 [13]اتحادیه دامپروي انساني   -

 

 قدر كوچک  كههايی آنشوند؛ قفسهای انفرادی زنجير میبسياری از حيوانات دامپروری صنعتی در قفس

 بردارند اما مجبورند همه عمر خود را در آن سپری كنند.توانند يک قدم در آن حيوانات حتی نمی

 

نویسنده كودكان در سوئد به حدي از بد رفتاري با حيوانات در محفظه هاي  136، آسترید ليندگرن1980در دهه 

اندازي كرد. این كمپين منجر به تصویب قانوني در مجلس این كشور نگهداري به ستوه آمده بود كه یك كمپين راه

اساس این قانون، پرورش حيوانات در محفظه هاي نگهداري محدود شد و همچنين مقرر شد كه حيوانات در  شد. بر

                                                 
136 Astrid Lindgren 
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تقریبا بدون راي مخالف در مجلس سوئد  1987شرایطي نزدیك به شرایط طبيعي نگهداري شوند. این قانون در سال 

ي از هاي ناشتصویب شد و نتيجه آن بهبود سالمت مردم و همچنين رفاه حيوانات بود. همچنين موارد ابتال به بيماري

، سردبير مجله صنعت گوشت و ماكيان 1995مصرف مواد غذایي آلوده به شدت كاهش یافت. طوري كه در سال 

ر دهد این رقم دكه ساالنه بيش از یك ميليون مورد مسموميت سالمونال در آمریكا رخ ميآمریكا نوشت كه در حالي 

 [14]مورد كاهش یافته است.  800سوئد به تنها 

ها در محفظه نگهداري و همچنين پرورش ماكيان در قفس در چندین كشور ، قانون منع پرورش خوك1990در دهه 

ها در آمریكا  شروع كردند به آموزش عموم درباره شرایط ر هم تصویب شد. در همين حال بسياري از گروهاروپایي دیگ

هاي صنعتي و خواستار ایجاد تغييراتي در جهت كاهش زجر حيوانات شدند. اما  صنعت دامداري حيوانات در  دامپروري

 ي كند همواره با تغيير شرایط مخالفت كرده است.نظرات خود را بيان م 137كه معموال از طریق بنياد حيوانات صنعتي

 دانيمآنچه كه می

هایي كه طرفدار دامپروي صنعتي هستند: بنياد حيوانات صنعتي و هيئت امناي آن كه شامل اتحادیه گاوداران سازمان

ملي توليد  رايآمریكا، اتحادیه ملي توليد كنندگان گوشت گاو، شوراي ملي مرغ، شوراي ملي توليد كنندگان شير، شو

ا، مرغ آمریكمرغ، اتحادیه ماكيان و تخماتحادیه توليد كنندگان تخمكنندگان گوشت خوك، انجمن ملي بوقلمون، 

 هاي دیگر است.اتحادیه صنعت خوراك آمریكا و خيلي

راي رفتار اند: مردم بهاي دامپروي صنعتي كردههاي غيرانتفاعي كه خود را وقف آموزش مردم درباره واقعيتگروه

، پناهگاه مزرعه، دلسوزي در دنيار دامپروري، 138(HFA(، اتحادیه دامپروري انساندوستانه)PETAاخالقي با حيوانات)

(، اتحادیه دلواپسي FARM(، جنبش اصالح دامپروي صنعتي)FACTاتحادیه دلواپسي حيوانات دامپروي صنعتي)

، انستيتو رفاه حيوانات، جامعه انساندوستانه ، دوستان حيواناتGRACEماكيان، پروژه دامپروري صنعتي 

 هاي دیگر.(، حقوق حيوانات بين الملل، نجات زمين و خيليHSUSآمریكا)

دانند كه در مورد چه كنند درست نميگویند افرادي كه از جانب حيوانات صحبت ميميبرخي در صنعت دامداري، 

افرادي را كه در مورد بدرفتاري با حيوانات در دامپروري كنند. آنها مدام در تالش هستند تا موضوعي صحبت مي

 اعتبار كنند.كنند بيصنعتي به طور علني صحبت مي

 حق با كيست؟

هاي خواهند همگان تصور كنند كه گوشت مدرن در دامپروريبسياري از فعاالن پرهياهو در جامعه هستند كه مي» 

شود. این در حالي است كه بيشتر این افراد كه حيوانات بدرفتاري ميصنعتي وحشتناكي توليد شده و در آنجا با 

 «دانند كه از كدام اندام گاو باید شير گرفت.كنند نميخود را به ظاهر متخصص معرفي مي

 [15]راهنماي مصرف كنندگان گوشت گاو به گوشت مدرن  -

ین است كه  فعاالن حقوق حيوانات دركي از صنعت دامداري ندارند) به برداشت رایج صاحبان صنعت دامداري ا» 

چون همه آنها پيشينه شهري دارند... اما فعاالن، «( شان نيستچيزي حالي»زبان عاميانه معتقدند كه این افرادي 

 «دانند كه چه خبر است اما صاحبان صنعت این را دوست ندارند.شان است و ميحالي

 [16]پيتر آر چيكه، استاد علوم حيواني در دانشگاه اورگن و عضو هيات تحریریه مجله علوم حيواني  -

 

 

 

                                                 
137 Animal Industry Foundation 

138 Humane Farming Association 
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 ليبل؟آيا كسی گفت مک

اخالق »براي دریافت جایزه معتبر  139، شركت مك دونالد از سوي داوران مجله اخالق در تجارت1999در سال 

اما این مجله تصميم گرفت كه جایزه را به مك دونالد ندهد. نامه سرگشاده داوران این مجله به  نامزد شد.«  درتجارت

مجله اخالق تجارت منتشر شد و داوران در این نامه توضيح  1999شركت مك دونالد در شماره نوامبر/دسامبر سال 

 دادند كه چرا جایزه را به مك دونالد ندادند:

رحمي در كشتارگاه هاي تامين كننده گوشت مك دونالد ابراز كنيم... بر ر مورد بيما باید نگراني خود را د» 

، به وسيله وارد آمدن در صد گاوها باید قبل از اینكه پوستشان كنده شود 100اساس استانداردهاي فدرال، 

گاو  100گاو از هر  5شوك، بيهوش شوند اما بر اساس... یك فيلم آموزشي، مك دونالد پذیرفته است كه 

حين زنده بودن، پوستشان كنده شود. صدور مجوز براي زجر كشيدن حيوانات در چنين شرایطي، انساني 

هاي وزارت ها توصيهدرصد خواهد بود... در مورد مرغ 5نيست. و قطعا ميزان ترس و هراس حيوانات بيش از 

سانتيمتر مربع، فضا داشته باشند اما تامين كننده  1860گوید كه آنها حداقل باید  كشاورزي آمریكا مي

ها در نظر گرفته كه در چنين فضایي، مرغ حتي سانتيمتر مربع فضا براي مرغ 510گوشت مك دونالد تنها 

شوند كه به سرعت چاق شوند اي پرورش داده ميها به گونهتواند بال خود را باز كند. عالوه بر این، مرغنمي

شود. مطمئنا تامين حمل چنين وزني را ندارد و به همين دليل پاهایشان دچار  انحراف  ميو پاهاي آنها ت

قل ها، حيوانات از حداخواهي نيست چون در صورت تغيير سياستها، زیادهشرایط استاندارد با تغيير سياست

د يست اما مك دونالآسایش برخوردار خواهند شد. البته مشكلي كه به آن اشاره شد تنها مختص مك دونالد ن

به عنوان بزرگترین خریدار گوشت گوساله و دومين خریدار گوشت ماكيان، مسئوليت بزرگتري دارد. و 

برگ مدیر عامل مك دونالد خودش گفته این شركت باید پيشرو صنعت در زمينه همانگونه كه جك گرین

ين كنندگان گوشت این شركت هم خود رفاه حيوانات باشد. اگر مك دونالد خواهان تغيير باشد مطمئنا تام

 «را با خواسته مك دونالد منطبق خواهند كرد.

هاي عمومي مدعي شده كه در زمينه رفاه حيوانات پيشرو است. اما سردبيران مجله اخالق مك دونالد مكررا در بيانيه

دونالد عليه پنج كنشگر بيكار  در بریتانيا آگاه بودند. در این پرونده مك 140«ليبلمك»تجارت از موضوع پروند عجيب 

شكایت كرد. دو نفر از این فعاالن، هلن استيل و دیو  كه جزواتي در مورد اشكاالت كار این شركت توزیع كرده بودند،

موریس بودند كه بنيه اقتصادي تقریبا معادل صفر داشتند. آنها این پرونده را پيگيري كردند و تصميم گرفتند كه با 

و افترا  هاي تهمتترین پروندههاي چند مليتي جهاني مبارزه كنند كه این پرونده به طوالنين شركتیكي از بزرگتری

ميليون  16در تاریخ سيستم قضایي بریتانيا تبدیل شد. مك دونالد با شدت هر چه تمام تر وارد مبارزه شد و بيش از 

دادگاه عالي بریتانيا در لندن پس از تحقيقات خود  ، راجر بل رئيس1997دالر در این پرونده هزینه كرد. اما در سال 

ند و رحمانه قرار گرفتاعالم كرد كه ثابت شده حيواناتي كه تبدیل به محصوالت مك دونالد شدند مورد بدرفتاري بي

 درحمي، مسئول و مقصر است. مك دونالد بعدا به حكم دادگاه اعتراض كرد اما دادگاه تجدیمك دونالد در مورد این بي

 [17]نظر نيز راي دادگاه بدوي را تایيد كرد.   

نگهداري تعداد زیادي مرغ در محفظه بسته ناگزیر منجر به بروز بيماري »ها هم قاضي بل گفت: در مورد موضوع مرغ

 «رحمي است.كار بيخواهد شد... تراكم موجود در مرغداري، عمدي و غير ضروري است... بنا به حكم  من، این 

مرغ و همچنين گوشت ماكيان آمریكا در چنين شرایطي درصد تخم 99رحمي باشد اما نباید فراموش كرد كه شاید بي

 شود.توليد مي

                                                 
139 Business Ethics 

140 McLibel 
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دهي هاي بيمار و مشغول شيریكي از عمليات دامپروري صنعتي كه قاضي بل نسبت به آن انتقاد داشت، نگهداري خوك

توانند تكان بخورند. قاضي در این مورد نوشت: یكي است كه در آنها حيوانات حتي نميهاي تنگ و باردر محفظه

هاي صلب براي ها در محفظهها، حيواناتي باهوش و اجتماعي هستند و من تردید ندارم كه نگهداري خوكخوك»

 «رحمي است.مدت زمان طوالني، بي

پارلمان اروپا نيز خواستار ممنوعيت استفاده از آن در سراسر  با آنكه این روش در بریتانيا و سوئد غيرقانوني شده و

هاي آمریكا با درصد خوك 90جامعه اقتصادي اروپا شده است اما یك روش رایج در آمریكا به شمار ميآید. در واقع 

امل زنده توجهي قرار مي گيرد. تنها عیابند و نيازهاي رفتاري و رواني آنها كامال مورد بيچنين روشي پرورش مي

 ها و قطع عضو است.بيوتيكها، آنتيهورمون ماندن آنها در چنين شرایطي استفاده از داروها،

ان شگویند كه هر كاري از دستمرغ مكررا ميمك دونالد و سایر شركت هاي دخيل در صنایع گوشت، لبنيات و تخم

گویند اجرایي كردن تغييرات مورد نظر فعاالن ا ميدهند. آنهبر بياید براي پایين آوردن قيمت مواد غذایي انجام مي

نه رحماگيري كرد كه بسياري از رویه هاي بيبر است. اما قاضي بل در راي خود نتيجهحقوق حيوانات بسيار هزینه

هيچ مدرك و شواهدي در مورد افزایش ناگهاني و » توان با هزینه اندكي تغيير داد. او گفت:دامپروري صنعتي را مي

 «ها وجود ندارد.ید هزینهشد

شد كماكان در آمریكا بدون كوچكترین مانعي اجرا مي شود. رحمي تلقي ميامروزه عملياتي كه در نزد قاضي بل، بي

كند كه تمام حيوانات )به جز پرندگان( قبل ها را ملزم ميدليل آن چيست؟ سند ذبح انساندوستانه فدرال، كشتارگاه

اي براي تخلف از این الزام در نظر نگرفته است آن هم در شرایطي وش شوند اما هيچ جریمهاز ذبح به صورت كامل بيه

یا « مرسوم»ایالت آمریكا به صورت مشخص عمليات دامداري  30شود. همچنين كه معموال به این الزام عمل نمي

ر، اگر همه در صنعت، یك عمليات تدانند. به عبارتي سادهرحمي با حيوانات نميرا شامل تعریف قانوني بي« متعارف»

نين ایالتي قوا»توان آن عمليات را غيرقانوني اعالم كرد. به گفته دیوید ولفسان كه یك وكيل است: نمي را انجام بدهند،

نات دامپروري صنعتي رفتار خواهد با حيوااي كه ميدامداري مجوز قانوني داده تا به هر شيوه -به صنعت تجارت

 [19]«كند.

 شودپيتا وارد صحنه می
سازمان پتا به صورت محرمانه با مایك كينلن)مدیرعامل وقت مك دونالد(  1997ليبل، در سال پس از پرونده مك

مند به برداشتن چندین گام تماس گرفت و از او سئوال كرد كه با توجه به حكم دادگاه آیا شركت مك دونالد عالقه

مك دونالد  مشخص براي كاهش زجر غير ضروري حيوانات است یا خير. سازمان پتا همچنين اعالم كرد در صورتيكه

رحمانه مورد نظر قاضي پرونده را تغيير دهد باشد، آنگاه پيتا مایل است كه در این زمينه مایل باشد تا  رویه هاي بي

 به مك دونالد كمك بكند.

پيتا همچنين گفت كه اگر مك دونالد تغييرات مورد نظر قاضي پرونده در زمينه تامين رفاه حيوانات را اعمال كند 

رحمي نسبت به حيوانات سازمان به صورت علني، پيشرو بودن مك دونالد در زمينه كاهش درد و رنج و بيآنگاه این 

را خواهد پذیرفت و تایيد خواهد كرد. عالوه بر این پيتا قول داد كه اگر مك دونالد به صورت آزمایشي همبرگر گياهي 

ه اي كه بي تبليغات در مجله خود بدهد، مجلهدر سراسر كشور عرضه كند به این شركت دو صفحه رایگان فضا برا

رسد. این پيشنهاد منطقي بود چون مك دونالد در بيشتر كشورهاي هزار نفر از اعضاي این سازمان مي 600دست 

كرد و بازار همبرگر سبزیجات در آمریكا در چند سال اخير اروپایي همبرگر گياهي و همچنين ناگت گياهي عرضه مي

مراه بود. اما مك دونالد به جاي اینكه این پيشنهاد را به یك مقام تصميم گيرنده در شركت ارجاع با رشد سریعي ه

 بدهد، موضوع رفاه حيوانات و همچنين بحث پيتا را به رئيس روابط عمومي خود ارجاع داد.

كرات در جریان بود، كننده با مك دونالد بود. در حالي كه مذاها و مذاكرات كالفهپتا به مدت دو سال درگير بحث

شد كه عمليات داد. در این كمپين به مردم گفته ميصنعت، به كمپين خود براي متقاعد ساختن مردم ادامه مي
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تنها به خاطر خود حيوانات است و اگر  -رحمانه به نظر برسدحتي عملياتي كه شاید در نزد افراد عادي، بي-صنعت

 ست كه دركي از رفاه حيوانات ندارد.كسي نظري غير از این داشته باشد مشخص ا

براي رفاه و سالمت حيوانات و همچنين براي كيفيت خوراك آنها ضروري است، شاید در نزد  برخي عمليات روزمره» 

رحمانه به نظر برسد؛ همانگونه كه عمل جراحي و سایر اعمال پزشكي ممكن است براي یك شاهد تجربه، بيافراد بي

 [22]بنياد صنعت حيوانات( «) گيرد.نظر برسد. اما تمام این عمليات براي رفاه حيوانات صورت مي رحمانه بهعادي، بي

هاي رسيدگي به حيوانات، براي راهنمایيها در شركت مك دونالد و نویسنده تمپل گرندین، مشاور رسيدگي دام
هاي دامداري، مقاله در مجالت علمي و همچنين گاهنامه 300از است. او همچنين بيش  بندي كنندگان گوشتبسته

در مورد رسيدگي به حيوانات، رفاه آنها و همچنين طراحي امكانات مورد نياز آنها نوشته است. او همچنين سيستم 

راحي ط یابند را،اكنون تقریبا نيمي از گاوهاي آمریكاي شمالي تحت آن پرورش ميهاي گوشت را كه همكنوني مجتمع

كرده است. هنگامي كه از وي در مورد مذاكرات ميان شركت مك دونالد و سازمان پيتا سئوال شد دكتر گرنيدن گفت 

تواند بدون اینكه كار خاصي انجام بدهد، از تامين كننده گوشت خود بخواهد كه تا وسيله شوك كه مك دونالد مي

حين كنده شدن پوست بدنشان و همچنين قطعه قطعه شدنشان  دهنده، اجاره كنند تا احتمال بيهوش نبودن حيوانات

 اما مك دونالد حاضر به انجام این كار ساده و بدون هزینه نشد. [23]را كاهش دهد 

د رها براي فرایند ذبح، منجر به افزایش موادكتر گرندین همچنين گفت كه شيوه فعلي براي گرفتن و آماده كردن مرغ

را هایي به مرحله اجشود و این در حالي است كه در بریتانيا، برنامهشكستگي بال و همچنين پاي این پرندگان مي

با آنكه مسئوالن مك دونالد در  [24]ها موثر بوده است. گذاشته شده كه در كاهش مصدوميت و همچنين هراس مرغ

اگر به اعتقاد دكتر گرندین، مشكلي وجود دارد، ما آن را اصالح » گفت و گو با خبرگزاري آسوشيتد پرس گفتند:

 [25]اما این شركت در واقع، اقدام عملي براي بهبود شرایط انجام نداد. « خواهيم كرد

دونالد به این شركت گفت كه امكان توليد گوشت گاو و خوكي  در شرایط بهتر  وجود دارد  یكي دیگر از مشاوران مك

ها تضمين بدهد كه محصوالت آنها را خریداري البته تنها در صورتيكه مك دونالد به تامين كنندگان این نوع گوشت

اكنون نيز در موضوع هاد باز هم همان پاسخ تكراري بود كه: ما هماما واكنش مك دونالد به این پيشن [26]خواهد كرد.

 رفاه حيوانات، پيشرو هستيم.

دونالد، اي به مدیرعامل جدید مك، پيتا دیگر به ستوه آمد. این سازمان در نامه1999آگوست سال  12سرانجام در روز 

ثابت كرد كه شما اهميتي براي حيواناتي كه براي  دو سال مذاكره با مك دونالد»نااميدي خود را اینگونه اعالم كرد: 

شوند، قائل نيستيد. ما بسيار نااميد و متاسف هستيم كه اظهار عالقه هاي شما پرورش داده شده و كشته ميرستوران

هت جاي و روابط عمومي است. تا به امروز مك دونالد، اقدامي در مك دونالد به موضوع رفاه حيوانات، تنها تبليغ رسانه

 [27]« هاي خود انجام نداده است.رعایت استانداردهاي مورد نظر وزارت كشاورزي آمریكا در كشتارگاه

كمپين  1999پيتا پس از شكست خوردن مذاكرات فرسایشي دو ساله خود با مك دونالد، سرانجام در پایيز سال 

ر یك اي، باالي تصویر سرا آغاز كرد. در این تبليغات بيلبوردي و روزنامه« لدرحمي مك دونابي»المللي خود با نام بين

نوشته شده بود تا اینگونه مصرف كننده آگاه شود كه مك دونالد نتوانسته « رحمي مك دونالدبي» گاو ذبح شده، شعار 

ن كند اما به ایه حيوانات معرفي مياصالحات اوليه را هم انجام بدهد. با آنكه مك دونالد كماكان خود را پایبند به رفا

فروشد كه در حال رنج و زجر كشيدن هستند و مرغ حيواناتي را ميكند كه هنوز هم گوشت و تخمموضوع اشاره نمي

كنند هایي كه حيوانات زنده را پوست مياین همبرگر فروشي زنجيره اي هنوز سيستمي براي جریمه كردن كشتارگاه

 به اجرا نگذاشته است. كنند،و قطعه قطعه مي

كشور عليه مك دونالد براه انداخت، این شركت سرانجام به خود  23تظاهرات در  400ماه بعد، پس از اینكه پيتا  11

هایي كه از ، این شركت بزرگ اعالم كرد كه تالشي را براي بهبود شرایط زندگي مرغ2000آمد. در اواخر آگوست 

شود، آغاز كرده است. شركت مك دونالد براي عرضه كنندگان كه در سال ده ميگوشت آنها در این رستوران استفا
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هاي جدید در ها دستورالعملهایي ارسال كرد كه در این نامهفروختند نامهمرغ به این شركت ميميليارد تخم 1.5

 ها ابالغ شده بود.مورد نحوه پرورش و نگهداري مرغ

مرغ  8تا  7ها در نظر گرفته شود ) مثاًل نگهداري د تا فضاي بيشتري براي مرغها خواسته شده بودر این دستورالعمل

گرسنه نگاه داشتن «) پوست اندازي اجباري»مرغ كاهش یابد(، و  5سانتيمتري به حداكثر  50در  45هاي در قفس

ها قبل از ذبح مرغ( از فرایند توليد حذف شود.  مك دونالد همچنين خواست كه مرغها براي افزایش توليد تخممرغ

ستين و براي نخها كرد. تري مهار شوند.  مك دونالد همچنين، شروع به بازرسي از كشتارگاهشدن، به روش انساندوستانه

انه هاي ذبح انساندوستبار در طول تاریخ مك دونالد، تهدید به قطع همكاري با عرضه كنندگاني كرد كه دستورالعمل

دونالد را به صورت  كردند. در پي این اصالحات، سازمان پيتا به مدت یك سال، كمپين خود عليه مكرا رعایت نمي

 موقت، متوقف كرد.

هنوز فاصله زیادي با تقدیر شدن داشت چون حتي  141دونالد و تاثيرگذاري بودند. اما رونالد مك هاي مهماینها، قدم

كه  ايشد باز هم این شركت به استانداردهاي اوليهاگر تمام اصالحات مورد نظر مك دونالد به صورت كامل اجرایي مي

 رسيد.  نمي ،در اروپا برقرار بود

كمپيني را براي مجبور  2001ها تشكر كرد و در سال الد به خاطر برداشتن این گامپيتا به صورت عمومي از مك دون

 1000كردن شركت برگركينگ براي الگوبرداري از اصالحات مك دونالد آغاز كرد. سرانجام در پي برگزاري بيش از 

 ها و همچنينتارگاههاي برگركينگ، این شركت سرانجام توافق كرد تا استانداردهاي كشتظاهرات مقابل رستوران

بر سر اجراي  2001هاي صنعتي را بهبود ببخشد. این استانداردها كه در تابستان سال شرایط حيوانات در دامداري

 آنها توافق شد در واقع باالتر از استاندارهاي توافق شده با مك دونالد بودند. 

رفت، بازي دومينو آغاز شد. دو ماه بعد،  142وندياي هاي زنجيرههنگامي كه پيتا پس از برگركينگ به سراغ رستوران

 وندي اعالم كرد كه استانداردهاي رفاه حيوانات را به ميزان قابل توجهي افزایش خواهد داد.

رسيد كه درد و رنج حيواناتي كه قرار بود در بشقاب غذاي مردم آمریكا قرار بگيرند، سرانجام جدي گرفته به نظر مي 

 شده بود.

ما در آمریكا هنوز راه درازي را در » یدریش از پيتا براي اینكه اقدامات انجام شده، بزرگنمایي نشود گفت:اما بروس فر

 «پيش داریم.

                                                 
 دلقک خندان و موسرخ  نماد مک دونالد. م 242

142 Wendy's 
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 11فصل 

 مصیبت روی منو
 

ياري است؟ بستان را غني تر كرده اید ارتباط با یك حيوان زندگيآیا تا به حال حيواني را شناخته اید و احساس كرده

ها و یا سایر حيوانات را، دوست خوب خود و در برخي مواقع حتي یكي از اعضاي خانواده تلقي ها، گربهاز ما سگ

 كنيم.مي

ي «غذا»كنيم اما برخي دیگر را مي خوانيم و به آنها محبت مي« پِت»كنم كه چرا ما برخي از حيوانات را من تعجب مي

 دهيم با آنها بد رفتاري شود گویي كه آنها اساسا احساس و نيازي ندارند.ميدانيم و اجازه خود مي

 گوشت گوساله
حيواني كه رفتار با آن، سمبل بدرفتاري در دامپروري صنعتي مدرن است، گوساله است. اول تا آخر عمر این حيوان 

شود، و در تولد، از مادرش جدا مي شيرخوار، توام با محروميت، تنهایي و بيماري است. این حيوان بالفاصله پس از

شود. اگر به جاي زنجير سانتيمتري محبوس مي 150در  50شود در فضاي حالي كه زنجير به گردنش انداخته مي

دادید، قطعا فضاي كردن گوساله، این حيوان را داخل یك خودروي سواري هاچ بك كوچك براي تمام عمر قرار مي

 كرد. امپروري صنعتي از آن برخورد است، پيدا ميبيشتري نسبت به فضایي كه در د

شوند. آنها تا زمانی كه های انفرادی زندانی میشوند در قفسهای نر كه از گاوهای شيرده متولد میگوساله

 مانند. ها باقی میذبح شوند در اين محفظه
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ماه در همين  4ز بكشد. به هر حال باید تواند قدمي بر دارد و نه به صورت طبيعي درادر چنين فضایي، گوساله نه مي

 شوند به جز دوها در تاریكي مطلق نگهداري ميشرایط بماند تا اینكه ذبح شود. در بسياري از دامداري ها ، گوساله

 شود. ك داده ميرامقطع كوتاه در روز كه به آنها خو

رتبط قاد دارند بلكه بسياري از گاوداران و افراد مالبته تنها طرفداران حقوق حيوانات نيستند كه نسبت به این شرایط انت

 اند. برناردشوند ابراز ناراحتي كردهاي كه در حق این حيوانات ميرحميبا صنعت گوشت، به صورت خصوصي از بي

كتاب در مورد اخالق  10مقاله و  150رولين از دانشگاه كلورادو، متخصص حيوانات دامپروي صنعتي است و بيش از 

 گوید:م حيواني نوشته است. او ميو علو

كه از  143بيند دقيقا شبيه فواگرایك  معمولي، گوشت سفيد گوساله را به عنوان یك محصول منحط مي» 

جگر غازهایي تهيه شده كه پاهایشان به یك تخته، ميخ شده است... چند سال پيش از سوي یكي از مقامات 

كشاورزي كلورادو براي شركت در یك سمينار با موضوع حقوق و رفاه حيوانات براي سران كشاورزي كلورادو، 

ده بنياد صنعت حيوانات بود... او دعوت شدم. یكي از سخنرانان، مدیر یك شركت داروسازي بود كه نماین

كه توسط جامعه آمریكایي براي جلوگيري   144آنسوي نردهسخنراني خود را با نمایش فيلم كوتاهي به نام  

رحمي به حيوانات تهيه شده بود، آغاز كرد. این فيلم به شدت نسبت به نحوه توليد گوشت سفيد از بي

را  هایماننيز مانند بچه انسان، نيازهایي دارد. ما نيازهاي بچه گوساله انتقاد دارد و معتقد است كه گوساله

كنيم اما توجهي به نيازهاي گوساله نداریم. هدف اصلي او از نمایش این فيلم، نشان دادن سطح برآورده مي

هاي حامي حقوق حيوانات عليه دامپروري صنعتي با هدف برانگيختن اعتراض و پيچيدگي تبليغات گروه

ردم نسبت به چنين اقداماتي بود. چند ساعت بعد، من با رئيس اداره دامپروري و رئيس اتحادیه مخالفت م

گاوداران كلورادو مالقات كردم. من واكنش آنها نسبت به این فيلم را سئوال كردم. رئيس اتحادیه گاوداران 

كه ما، آنها را شكنجه اشك به چشمان من آورد.  این رفتارها هيچ توجيهي ندارد... نيازي نيست »گفت: 

سایر « شدم.بدهيم. اگر مجبور بودم كه اینگونه حيوان پرورش بدهم بدون تردید از این حرفه خارج مي

افرادي هم كه دور ميز ما حضور داشتند با او موافق بودند. این اتفاق، تنها یك استثنا نيست... اگر من قصد 

كردید كه در حال را روي كاغذ بياورم آنگاه شما تصور مي هاداشتم كه اظهارات گاوداران در مورد گوساله

 [1]« خواندن نظرات فعاالن افراطي حقوق حيونات هستيد.

ها در ، سازماني كه براي بهبود شرایط گوساله145(FACTچندین سال پيش اتحادیه دلواپسي دامپروري صنعتي )

 در آن به تخلفات صنعت پرورش گوساله اشاره شده بود:تالش است، یك جزوه منتشر كرد كه 

 ها...  گوساله» 

 از شير كافي مادر محروم هستند -

 شونددر حالي كه تنها یك یا دو روز از عمرشان گذشته، به مزایده گذاشته مي -

 شوندجا نگهداري ميبا حيوانات بيمار و در حال مرگ، یك -

سانتيمتر عرض دارند زنداني  55هاي انفرادي كه تنها در این اماكن در محفظهشوند و به دامداریها فروخته مي-

 شوندمي

 شوندبا پسماند شير خشك دولتي، سير مي -

 از جویدن غذاهاي جامد، محروم هستند -

 شوندكم خون وضعيف مي -

                                                 
143 Foie gras 

144 The Other Side of the Fence 

145 Farm Animals Concern Trust (FACT) 
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 شونددر تاریكي نگهداري مي -

 هاي گوارشي و تنفسي مي شونددچار بيماري -

 توانند به صورت عادي دراز بكشندنمي -

 محل خواب مناسبي ندارند -

 «اصال توان راه رفتن ندارند -

 دانست كه چگونه باید در برابر این اتهامات واكنشیك توليدكننده گوساله هنگامي كه این جزوه به دستش رسيد نمي

اد و خواهان واكنش مناسب از سوي متخصصان نشان بدهد. به همين دليل او این جزوه را به سردبير مجله صنعت فرست

از اینكه اطالعات » این صنعت شد. چارلز اِي هيرشاي سردبير مجله پروش دهندگان گوساله در آمریكا پاسخ داد: 

FACT رابر توانيم واكنشي در بكنم. ما این اطالعات را بررسي كردیم و متاسفانه نميرا برایم ارسال كردید تشكر مي

 «دهيم.آن نشان ب

 كند...اما این صنعت در بيانيه عمومي خود، داستان دیگري را نقل مي

شوند تا توجه بيشتري به آنها بشود؛ هاي انفرادي نگهداري ميها معموال به این دليل در محفظهگوساله» 

 انشان بهبود یابد؛ صدمات به این حيوانات و همچنين دامپروران به حداقل برسد؛ دامپزشكوضع سالمت

ها كنار هم بتوانند به آنها رسيدگي بهتري كنند و همچنين غذاي كافي به آنها برسد؛ و در نهایت اگر گوساله

باشند ممكن است به یكدیگر آسيب برسانند... باید در نظر داشت كه اگر دامپرور، گوساله در شرایط سالمت 

 [2]بنياد صنعت حيوانات(  « ) د كرد.خودش ضرر خواه و آرماني نگاه ندارد آنگاه از لحاظ اقتصادي،

رحم بودن فرایند پرورش و توليد دهند مردم متوجه بيظاهراً در صنعت گوشت آمریكا افرادي هستند كه ترجيح مي

ن به ما ی، بنياد دامپروري تجاري ویسكانز«دامداران ما، دلسوز هستند» گوشت گوساله نشوند. در كتابچه تبليغاتي 

صور انگار باید ت« شوند.هاي انفرادي كه شبيه گهواره كودك است نگهداري ميها در محفظهبيشتر گوساله» گوید:مي

 كند و برایش الالیي خوانده مي شود.هاي نرم، با  زنگوله هاي رنگي بازي ميكنيد كه گوساله در بين بالش
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به سختی قابل حركت است و در واقع هيچگاه عضالتش  ای كه زنجير دور گردنش انداخته شده وگوساله

 شود. كند. سرانجام گوشت اينكه گوساله به عنوان گوشت لطيف گوساله فروخته میرشد نمی

نندگان توليد ك» گوید:شود و به ما ميكميته گوساله در اتحادیه ملي توليد كنندگان گوشت گاو نيز وارد صحنه مي

 [4]  «بد رفتاري با این حيوانات و یا تامين نكردن سالمتي آنها كسب نخواهند كرد.گوشت گوساله هيچ سودي از 

تا  دارندهاي دیگري دارند. به عنوان مثال آنها گوساله را كم خون نگاه مياما در واقع، پرورش دهندگان گوساله انگيزه

هاي وشتكنند گ)صورتي(  قيمت باالتري دارد چون مردم تصور ميپریده اینكه گوشتش رنگ پریده باشد. گوشت رنگ

ماه زندگي خود اجازه حتي یك  4تر هستند. همچنين براي اینكه گوشت تُرد شود، گوساله در طول پریده، سالمرنگ
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« لذیذ»قدم برداشتن هم ندارند. حيواناتي كه تكان نخورند عضالت شان سفت نمي شود و به همين دليل گوشت آنها 

 شود.مي

اقدام دیگر صنعت توليد گوشت گوساله در آمریكا كه باعث نگراني مردم شده است، این است كه گوساله را بالفاصله 

»  هاي مكتوب خود با عنوانپس از تولد از مادرش جدا مي كنند. اتحادیه توليد كنندگان گوشت گاو در یكي از بيانيه

جدا كردن گوساله از مادر در ساعات اوليه تولد، به گاو شيرده »ام خود دفاع كرد: از این اقد« حقيقت در مورد گوساله

دهد كه به كار اصلي خود بازگردد و براي مصرف انسان، شير توليد كند. این عمل همچنين فواید این فرصت را مي

 [5]«  سالمتي براي گاو و گوساله در بر دارد.

شود. در واقع گوساله در بدو تولد توانایي راه رفتن ندارد و صنعت باید توضيحي داده نمي« فواید سالمتي» اما در مورد

شوند كه این كار اغلب هاي تازه متولد شده، پرتاب ميراهكاري براي حركت دادن این حيوان بيابد. معموال گوساله

 شود. باعث له شدن آنها مي

و تاریك و همچنين رژیم كم خوني این حيوانات در بریتانيا ممنوع اعالم شده  هاي تنگحبس گوساله در محفظه

آیند. در حالي كه فروش كامال استاندارد به شمار مي ها در صنعت گوشت آمریكا،با این حال این شيو  [6]است. 

هم در بيشتر اروپا ممنوع اعالم شد اما در آمریكا  1990هاي یك روزه در بریتانيا ممنوع است و در اواخر دهه گوساله

 كامال رایج است.

 دانيمآنچه كه می

 ماه 8كنند: ها از شير مادر در شرایط طبيعي تغذیه ميمدت زماني كه گوساله 

 هاي انفرادي قرار داده ها  از مادر خود جدا مي شوند و داخل محفظهسن گوساله در آمریكا كه در آن گوساله

 ساعت پس از تولد 24شوند: كمتر از مي

 درصد 90شوند: ساعت پس از تولد از مادر جدا مي 24هاي گاوهاي شيرده آمریكایي كه تا گوساله 

  ها اشاره شدمنتشر شد و در آن به بدرفتاري با گوساله رژیم غذایي براي آمریكاي جدیدسالي كه كتاب :

1987 

 ها ستانه و جامعه انساني آمریكا به ترتيب كمپين حمایت از گوسالههایي كه اتحادیه دامپروري انساندوسال

 1987و  1986را آغاز كردند: 

 ميليون 3.2: 1987هاي پرورش داده شده در آمریكا در سال گوساله 

 ميليون 1.2: 1999هاي پرورش داده شده در آمریكا در سال گوساله 

ها در این را نوشتم، افراد كمي در آمریكا از بدرفتاري با گوساله رژیم غذایي براي آمریكاي جدیدهنگامي كه من كتاب 

درصد كاهش یافته، من  62.5كشور مطلع بودند. اما از آن زمان به بعد كه مصرف گوشت گوساله به ميزان قابل توجه 

وزي مردم سام. این تغيير توسط افكار عمومي به واسطه برانگيخته شدن حس دلاعتماد به نفس بيشتري پيدا كرده

 براي این حيوانات و همچنين درك شرایط سخت و دشوار آنها بوجود آمده است.

دهد كه اگر مردم آگاه شوند، بدرفتاري با حيوانات كاهش مصرف گوشت گوساله در آمریكا در یك دهه اخير نشان مي

كنند گوشت آنها را مصرف ميرا تحمل نخواهند كرد. مردم این روزها هر چه بيشتر زندگي و مرگ حيواناتي را كه 

گيرند و تمایلي ندارند از صنایعي حمایت كنند كه براي كسب سود با  حيوانات بدرفتاري مي كنند و به جدي مي

ها هم توجه نمي كنند. كاهش مصرف گوشت گوساله نشان داد كه مردم دیگر به تبليغات بي پایه و نيازهاي اوليه آن

 خواهند.ي توجهي ندارند و درد و رنج در منوي غذایي خود نميهاي دامپروري تجاراساس شركت

همانگونه كه استفاده از عاج فيل، پوست حيوانات و همچنين شكار تفنني در چند دهه اخير اعتبار خود را از دست 

آنچه  .داده است، جذابيت گوشت گوساله نيز از ميان رفته است. صنعت گوشت آمریكا البته از این موضوع ناراحت است

باعث هراس صنعت شده، كاهش مصرف گوشت گوساله نيست بلكه افزایش آگاهي مردم است. آنها از این موضوع 
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هاي دیگر صنعت گوشت نيز  تسري یابد و  ها به بخشهراس دارند كه افزایش آگاهي مردم در مورد درد و رنج گوساله

 گيرند. ت نيز مورد بدرفتاري قرار ميسایر حيوانا عده بيشتري بفهمند كه در دامپروري صنعتي،

 ها.به عنوان مثال؛ مرغ

 مرغ تخم طال
هنگامي كه  از یك توليد كننده ماكيان پرسيدم كه آیا افزایش آگاهي مردم از وضع رفاه حيوانات در دامپروري صنعتي 

 [10]« آنها فقط، پرندگاني احمق هستند.:» نگران است یا خير،جواب داد 

آنها فقط پرندگاني احمق » گيرد.ها صورت مياین دیدگاه مبناي رفتاري است كه این روزها در صنعت ماكيان با مرغ

رحمي عليه آنها وجود ندارد. اما افرادي كه كمي احساس دارند،  این موضوع ؛ پس هيچ حد و مرزي براي بي«هستند

 را طور دیگري مي بينند.

 گوید:متخصص حيوانات دامپروري صنعتي از دانشگاه كلورادو ميبرنارد رولين، 

هوش و ماشيني نيستد بلكه داراي رفتارهاي ها، موجوداتي كمبر خالف ادعاي صنعت دامپروري، مرغ» 

گيرند؛ سازماندهي اجتماعي خوبي ایجاد مي كنند؛ و مجموعه متنوعي از پيچيده اي هستند؛ خوب یاد مي

ر ها منحصدانند كه شخصيت هر یك از مرغاند ميها نگهداري كردهكنند. افرادي كه از مرغصداها را توليد مي

ها از روي رضایت كامل، غدهد كه مربه فرد است... همچنين تصاویر روستایي و كالسيك نشان مي

ابيد يد بيتوانكنند... از سوي دیگر هيچ سند و مدركي نميهاي طبيعي رعایت ميمراتب را در محيطسلسه

 «هاي كوچك مرغداري ها كاري منطقي باشد.ها در قفسمبني بر اینكه حبس كردن مرغ

شوند )مك دونالد سانتيمتر است، متراكم مي 50در  45مرغ در قفسي كه  8یا  7در صنعت مرغداري آمریكا، معموال 

 مرغ كاهش یابد(. این كمتر از فضاي مورد نياز یك مرغ 5ها در یك قفس  به وعده داد كه تعداد مرغ 2000در سال 

سانتيمتر  76هاي مرغ حدود هایش را ندارد. طول بالبراي دراز كشيدن است و در آن مرغ  حتي امكان باز كردن بال

 هایش را داشت.شد تنها یك مرغ امكان باز كردن بالدو برابر مي است پس حتي اگر اندازه قفس

ممنوع شده است. اما متاسفانه در آمریكا  1990ها در قفس از دهه تانيا، سوئد و سوئيس نگهداري مرغدر آلمان، بری

گوید كه هيچ ایرادي در این نه تنها این كار غير قانوني نيست بلكه استاندارد هم هست. صنعت مرغداري به ما مي

 زمينه وجود ندارد. 

مند به زندگي گروهي هستند به همين دليل بحث قهها به طور طبيعي موجوداتي هستند كه عالمرغ» 

)جزوه منتشر شده توسط فرنك پردو، یكي از بزرگترین توليد كنندگان « ،  بجا نيست.فضاي مورد نياز هر مرغ

 [13]دهد( ها را در قفس پرورش ميدر آمریكا كه مرغ مرغ

خيلي » ها ليبل مدعي شد كه این قفسحين شهادت دادن در پرونده مك همچنين معاون ارشد شركت مك دونالد

 هستند. « هم راحت

شوند، دیگر سلسه مراتب ها در فضاهاي تنگ كنار هم متراكم ميحقيقت اما كمي متفاوت است. هنگامي كه مرغ

زنند تا باعث ه هم نوك ميها خشن مي شوند و برخي مواقع آنقدر برود. در نتيجه مرغاجتماعي نوك زدن از بين مي

ت، ها در این صنعیا به قول بعضي« نوك چيني» مرگ هم شوند. اما صنعت براي حل این مشكل راهكار عجيبي به نام 

شود تا نتواند همنوع خود ، ارائه كرده است. در این عمليات معموال یك سوم منقار هر پرنده چيده مي«پيرایش منقار»

اند ها عليه یكدیگر، كالفگي از شرایط پر ازدحامي است كه در آن قرار گرفتهعلت خشونت مرغ را بكشد. غافل از اینكه

 توانند نيازهاي غریزي خود را برآورده كننده، به یكدیگر حمله مي كنند.و چون نمي

اعالم كرد كه عمليات نوك چيني را متوقف خواهد كرد اما در واقع اینچنين نشد.  2000با آنكه مك دونالد در سال 

ها پس از چيدن نوك شان بتوانند غذا این شركت در حقيقت خواستار انجام این عمليات با دقت بيشتري شد تا مرغ

توانند به ها ميمرغ بخورند. حتي اگر همين اقدام هم اجرایي بشود باز هم جاي اميدواري وجود دارد چون حداقل
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شود تا مرغ دیگر نتواند غذا بخورد و از گرسنگي درستي غذا بخورند چون كوتاه كردن منتقار در برخي موارد باعث مي

 بميرد.

شود ها به یكدیگر ميوار مرغاما تغييرات پيشنهاد شده از سوي مك دونالد نتوانست شرایطي را كه باعث حمله دیوانه

شود تا نامد راضي است چون این كار باعث ميمي« پيرایش منتقار»صنعت به انجام عملياتي كه آن را را تغيير بدهد. 

 آسيبي برساند.  هاي دیگر،هاي شركت، یعني مرغنتواند به دارایي مرغ

گيرند شود مورد پيرايش منتقار قرار میغ آنها در آمريكا خورده میمرهايی كه تخمدرصد مرغ ۳۳بيش از 

های بااليی روی سر های قفسشوند. ادرار و مدفوع مرغهای چند طبقه نگهداری میو همچنين در قفس

 ريزد.تر میهای طبقات پايينمرغ

ها به صورت دائمي در ميان هاي مرغها و ناخنمشكلي دیگري كه در صنعت ماكيان وجود دارد این است كه پنجه

ها و یا كند. توليد كنندگان نيز اغلب این مشكل را با بریدن پنجهگير ميهایي كه مجبورند روي آن بایستند سيم

 كنند. ها حل ميهاي مرغكشيدن ناخن

 دهد.كند كه تمام این كارها را به خاطر خود حيوان انجام ميالبته صنعت به شما القا مي

از آسيب رساندن مرغ ها به  گذار، پيرایش شود... این كار براي جلوگيريهاي تخمممكن است منتقار مرغ»

هاي آنها ممكن است ها به طور طبيعي تمایل به همنوع خواري دارند. همچنين پنجهیكدیگر است چون مرغ

براي جلوگيري از جراحت، پيرایش شود... تمام این كارها... به صورتي كامال انساني و موثر انجام مي شود تا 

 [14]ت حيوانات( بنياد صنع« ) نتيجه مورد نظر حاصل شود.

مرغ ها  تنها در شرایطي بوجود « تمایل همنوع خواري»گوید كه این به اصطالح اما صنعت مرغداري به شما نمي

 كنار هم چپانده شده باشند. ید كه آنها در شرایط كامال غير طبيعي،آمي

دقيقا »ها گوید كه این شركت از مرغاي خندان به ما ميدر یكي از تبليغات شركت پارامونت چيكن، پير بيلي با چهره

كند. این ادعا واقعا عجيب است. تا كنون چند مرغ مادر منقار، پنجه و ناخن مراقبت مي« مانند یك مرغ مادر
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كه در نهایت مجبور به كشتن یكدیگر  اي كردهر شرایط ظالمانههایشان را چيده است و آنها را مجبور به زندگي دجوجه

 با منقار شوند؟

شوند. در این مي 146«پوست اندازي اجباري» ها به اجبار وارد فرایند یابد، مرغمرغ كاهش ميهنگامي كه توليد تخم

اعث وارد شدن شوك به شوند. این عمل بها گرسنگي داده مي شود و از خوردن آب هم محروم ميفرایند، به مرغ

مانند، چرخه جدیدي از زندگي را آغاز شوند. آنهایي كه در پي این عمليات زنده ميها و ریختن پرهاي آنها ميمرغ

 كنند. مي

 دانيمآنچه كه می

 [51]درصد  75مورد پوست اندازي اجباري قرار گرفتند:   2000هاي آمریكا كه در سال مرغ 

 [16]روز  14تا  10شود: ها غذا داده نميمدت زماني كه حين پوست اندازي اجباري، به مرغ 

 روز 3شود: ها آب داده نميمدت زماني كه حين پوست اندازي اجباري، به مرغ 

 كاهش وزن پرندگان حين پوست اندازي اجباري: یك چهارم 

مرغ آمریكا كاماًل رایج رود، عمليات پوست اندازي اجباري در صنعت توليد تخمدر حالي كه این كتاب زیر چاپ مي

ها به باكتري سلمونال به آن مرغدر بریتانيا ممنوع شد و همچنين آلودگي تخم 1987است با آنكه این رویه از سال 

ونال سلم ها ضعيف مي شود و آنها در برابر باكتريیمني مرغارتباط داده شده است. در حين پوست اندازي، سيستم ا

این باكتري را به انسان انتقال  هایشان،مرغشوند. مرغ هاي آلوده به احتمال بسيار زیاد از طریق تخمآسيب پذیر مي

 [19]دهند. مي

 دگاه مسئولين، كاماًل متفاوت است...دیدگاه صنعت مرغداري درباره پوست اندازي اجباري با دی

 حق با كيست؟

 العادهالعاده را با قيمت فوقكنيم و یك محصول فوقكنيم  كار بزرگي ميما زخم خورده هستيم. ما احساس مي» 

 «اند.تحویل مصرف كننده مي دهيم اما ما را هيوال جلوه داده

 [20]مرغ از كاليفرنيا. سخنراني در مورد لزوم تداوم پوست اندازي اجباري  پل باهان، یك توليد كننده عمده تخم -

انه رحمعمليات پوست اندازي اجباري، یك موضوع بسياري مهم براي سالمت همگاني است. من ابتدا به دليل بي» 

 «طلبد.اي مياما خطرناك بودن آن براي سالمتي نيز توجه ویژهبودن این عمليات شوكه شدم 

 [21]تد لمپرت نماینده مجلس از كاليفرنيا و  از ارائه كنندگان الیحه ممنوعيت پوست اندازي اجباري   -

 

 

 

 

 

                                                 
146 Forced molting 
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 نامند.برخی  اين تخم مرغ ها را تخم مرغ های اردوگاه كار اجباری می

آورند. اما خروس در صنعت توليد هاي ماده بدنيا ميهاي نر و هم جوجهگذار هم جوجههاي تخمطور طبيعي مرغبه 

توانند هاي نر تازه از تخم در آمده چه مي شود؟ چون آنها نميكنيد سرنوشت جوجهاي ندارد. فكر ميمرغ، فایدهتخم

اندازد تا خفه شوند و یا آنها را به هاي پالستيكي ميخل كيسهمرغ توليد كنند مرغداري ها به راحتي آنها را داتخم

 دهند.ها ميها یا سایر داماندازند و محصول چرخ گوشت را  به صورت خوراك به مرغصورت زنده داخل چرخ گوشت مي

ست. كشور اروند حتي بيشتر از جمعيت كل این هاي نري كه هر سال در آمریكا به این ترتيب از بين ميتعداد جوجه

ام كه صنعت مرغداري، این عمل را آید. حداقل من هرگز نشنيدهاین عمليات، یك عمليات استاندارد به شمار مي

 «دهيم.این كار را فقط به خاطر خود این حيوانات انجام مي»اینگونه توجيه كند: 

 های طراز نوين مرغ

شهر كلمبيا واقع در كاروليناي جنوبي شركت كردم. در  در راديويیآورم كه یك بار در یك گفت و گوي به خاطر مي

اهخوار خواست بداند كه آیا من یك گيگرفتند، یك نفر با برنامه تماس گرفت و مياین برنامه كه مردم تماس تلفني مي

 هستم یا خير.

 چون او هنگامي چون احساس كردم شاید هضم پاسخ من برایش دشوار باشد. حق با من بود« بله»من به آرامي گفتم: 

 خوشحال نشد. كه پاسخ مرا شنيد،

 «آیا گياهخوار واقعي هستيد؟» او كه ظاهرا حرف من را باور نكرده بود دوباره پرسيد:

 «بله» چيست به هر حال در جوابش گفتم:« واقعي»دانستم منظور از از كلمه گياهخوار من كه واقعا نمي

 «است كه آیا شما یك گياهخوار كامل هستيد؟ ورم اینظمن»ا لحني ملتمسانه پرسيد: او ب

 كنم. اما از آنجایيمرغ هم مصرف ميخواهد بپرسد كه آیا من لبنيات و تخمدر آن لحظه من تصور كردم كه شاید او مي

 اما این پاسخ هم او را راضي نكرد.« بله من یك گياهخوار كامل هستم.»كردم در پاسخ به او گفتم: كه مصرف نمي

 «منظورم این است كه آیا شما یك گياهخوار شش دانگ هستي؟» يد كرد:او تاك
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ه ما  بودم متوجه شدم ك و حاال  من اهل كاليفرنيا كه در استودیوي یك شبكه رادیویي در كاروليناي جنوبي نشسته

وار گياهخ كنند به عنوان یكها، افرادي كه عسل مصرف ميبا یك شكاف فرهنگي مواجه هستيم. در برخي از فرهنگ

كردم كه منظور مرد از سئوالش، این شود. من فكر نميشوند چون عسل توسط زنبورها توليد ميكامل شناخته نمي

تم: بودم گف« گياهخوار شش دانگ»باشد. كامال گيج شده بودم. با این حال چون بر اساس استانداردهاي مختلف یك 

 «بله»

ه  منظورت اینه ك»یش را به ميزان قابل توجهي باال برد و فریاد كشيد:اما تماس گيرنده دیگر تحمل نداشت. او صدا

 «خوري؟حتي مرغ هم نمي

------------------------------ 

هاي گوشتي یك صنعت خورند. امروزه در آمریكا، پرورش مرغخورند و البته زیاد هم ميبسياري از مردم، مرغ مي

شوند كه این تعداد بيشتر از ميليارد مرغ گوشتي براي مصرف مردم كشته مي 8عظيم و در حال رشد است. هر سال 

 [22]جمعيت كره زمين است. 

رسيد. اما امروزه كه پرندگان به كيلوگرم  مي 1.8هفته به وزن مورد نظر بازار یعني  21قبالً، مرغ گوشتي پس از 

 [23]رسند. هفته به این وزن مي 7 شوند، تنها ظرفع پرورش داده ميصورت سيستماتيك براي چاق شدن سری

شود باید در هاي گوشتي كه براي توليد مثل از آنها استفاده ميغاشكاالت این روند جدید، اندك نيست. آن مر

ي شوند و توانایي خود براي توليد غذایي شدیدي نگهداري شوند چون در غير اینصورت به سرعت چاق م محدودیت

 دهند.  مثل را از دست مي

هنگامي كه بچه به سن  كرد،هاي گوشتي( رشد ميهاي امروزي )و مرغاگر یك بچه  سه كيلوگرمي مانند بوقلمون» 

 [24])مجله كشاورزي لنكستر(  « شد.كيلوگرم مي 680رسيد باید وزنش هفتگي مي 18

دهند. اما از نقطه نظر پرندگان، چاق ها را چاق پرورش ميهاي چاق است و به همين دليل است كه مرغسود در مرغ

 بودن باعث چندین مشكل مي شود.

هاي این پرندگان به اندازه كافي براي پشتيباني از سایر هاي گوشتي به حدي سریع است كه قلب و ریهرشد مرغ» 

یابد. )مجله مي كند. در نتيجه گرفتگي قلب پيش مي آید و مرگ و مير پرندگان افزایشها، رشد نمياندام

 [25]فيداستافس

ه شود ككمبود ویتامين و مواد معدني در بدن آنها نمایان ميهاي گوشتي )برویلر(، با توجه به چاق شدن سریع مرغ

هاي جدي از جمله نابينایي، صدمات كليوي، ضعف استخوان و عضالت، صدمه مغزي، این كمبودها منجر به بيماري

 شود. اف منتقار و مفاصل ميفلج، خونریزي داخلي، كم خوني، اختالالت رشد جنسي و انحر

هر چه اطالعات من در مورد چگونگي برخورد با حيوانات صنعتي در فرایند توليد گوشت آمریكا، افزایش یافته، به 

د، داننهمان اندازه گوش دادن به ادعاهاي سخنگویان این صنعت كه مي گویند حيوانات را مانند اعضاي خانواده خود مي

 برسد. شانتوانم بگویم كه اگر حرف آنها صحت داشته باشد، خدا باید به داد خانوادهت. فقط ميبرایم دشوارتر شده اس

 دانيمآنچه كه می

 [26]برابر بيشتر   7سال پيش:  25اي امروزي در مقایسه با مرغ هفته 8سينه یك مرغ گوشتي  وزن بافت

 درصد 90توانند راه بروند: اند كه دیگر نميتگي چاق شدههف 6هاي گوشتي كه به حدي در مرغ

هر سال در حين برگزاري مراسم جشن شكرگزاري در آمریكا، رئيس جمهور و معاون وي  یك بوقلمون و معاونش را 

 وندشها به دامپروري هاي كوچك فرستاده ميمورد عفو قرار مي دهند. این یك ژست زیبا است اما هنگامي كه بوقلمون

زن تواند وهاي آنها نميروند چون قلب و ریهها از بين ميظرف چند ماه بعد به دليل حمله قلبي و یا از كار افتادن ریه

 [27]بدن شان را تحمل كند. 
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ي خيل گيري طبيعي براي آنها غير ممكن است. علتش همكنند كه جفتها امروزه به حدي سریع رشد ميبوقلمون

توانند به قدر كافي به هم نزدیك شوند. در نتيجه ساالنه در ساده است. آنها به دليل چاق بودن از لحاظ فيزیكي نمي

 شوند.ميليون بوقلمون به روش لقاح مصنوعي متولد مي 300آمریكا 

ا آنها حتي مدرك دكترشود؟ افرادي كه برخي از )شاید شما متعجب شوید و سئوال كنيد كه این كار چگونه انجام مي

 ناميده شده  آب مني« ماساژ شكمي»دارند و این زمينه متخصص هستند به روشي كه  به طور ظریف اما غيردقيقي 

دیگري كه « متخصصان»كنند. سپس شماري مخلوط ميرا از بوقلمون نر اخذ كرده و آن را با مواد شيميایي بي

 [28].دهندهاي ماده است این كار را به صورت لقاح مصنوعي انجام مينشان تزریق تركيب بدست آمده به بوقلموتخصص

 در مورد ماكيان آزادگرد و طبيعی چطور؟

مرغ آمریكا، بسياري از ها در صنعت ماكيان و تخمها و بوقلمونبا گسترش آگاهي مردم درباره وضعيت نگهداري مرغ

اند تا حداقل در نزد افكار عمومي از این رویه هاي ستمگرانه تبري جویند. البته اگر صاحبان این صنعت تالش كرده

دند اشكالي نداشت اما تعداد معدودي از آنها در عمل كاري براي داآنها در كنار این ژست، اقدام عملي هم انجام مي

 بهبود شرایط مي كنند. 

جعه مرا« طبيعي»هاي سالمتي و همچنين برندهاي قابل درك است كه چرا بسياري از مصرف كنندگان  به فروشگاه

والت كه در صورت خرید این محصكنند مرغ و گوشت پرندگان بهتري را خرید كنند. این گروه تصور ميكنند تا  تخممي

هاي سالمتي، مطمئن خواهند بود كه محصوالت حاصل  رنج و عذاب حيوانات در دامپروري صنعتي را از فروشگاه

 كنند. مصرف نمي

 ها چندان هم وسيع نيستمحل نگهداری بوقلمون
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عنوان، گياهخواري، طبيعي، بدون هورمون، هایي با اید كه روي جعبه آنها برچسبهایي را دیدهمرغشما احتماال تخم

مرغي روي تخم  147«آزادگَرد»بدون قفس و عناوین مشابه نصب شده است. اگر به صورت مشخص برچسب ارگانيك، 

شده است.  اي بدست آمده كه در قفس نگهداري ميمرغ از پرندهنصب نشده باشد به احتمال بسيار زیاد آن تخم

ت در غرب آمریكا اس« آزاد گرد»ترین مرغ معناست؟ آلن شين اسكاي توليد كننده پرفروشبه چه « آزادگرد»برچسب 

روشني ندارد... ... در حال  برچسب آزادگرد هيچ معني» گوید:نام دارد. او مي« راكي د رنج چيكن»كه شركت وي 

فقط براي بازي دادن مردم  هاخواهد، روي مرغش نصب كند. اینتواند تقریبا هر برچسبي كه ميحاضر هر كسي مي

 [29]« است.

 «طبيعي»سال سردبير مجله گوشت و ماكيان بود. برداشت او از محصوالت به اصطالح  15استيو بيركلي،  به مدت 

هایي چون طبيعي، ارگانيك و آزادگرد ... قانون فدرال در بحث استفاده از واژه»ماكيان هم چندان اميدبخش نيست: 

 هاي توليد كننده گوشتركتتواند هيچ چيزي را تضمين كند... شاثر بوده است. در واقع این قانون نميهميشه بي

ارد. اي ندكنند. از لحاظ حقوقي، این واژه هيچ معنيبه عنوان حقه بازاریابي استفاده مي« آزادگرد»ماكيان از برچست 

دیگر  معنينيز یك اصطالح بي« طبيعي»وجود ندارد. برچسب « آزادگرد»هيچ قانون و یا دستورالعملي براي تعریف 

 [30]«داردهاي وزارت كشاورزي آمریكا، همبرگر دو طبقه برگركينگ، طبيعي است.است.... بر اساس استان

روي « گياهخواري»مرغ در سراسر آمریكا هستند كه برچسب دو برند تخم« وجترین هاروست»و « اگلند بست»

تنها  [31]آید.ي محبوس در قفس بدست ميهاهاي هر دو شركت از مرغمرغهاي آنها نصب شده است. اما تخممرغتخم

هاي این دو شركت، گوشت ریخته نمي شود. این برچسب معني برچسب گياهخواري این است كه در خوراك مرغ

 ها در چه شرایطي نگهداري مي شوند و چگونه با آنها رفتار مي شود.بيانگر این نيست كه مرغ

ن هاي ایدر پنسيلوانيا مدعي است كه مرغ« مرغ خوشحال براون»مرغ ركت توليد كننده تخمهمچنين تبليغات ش

انساني در یك سرپناه سالم و شامل فضاي رو باز اسكان »دوند و به صورت مي« محيطي طبيعي»شركت آزادنه در 

 [32]« توانند هر روز از نور خورشيد لذت ببرند.هاي شاد مياند و این مرغداده شده

هزار پرنده در هر یك از  7فاش كرد كه بيش از « پولتري پرس»، انتشار یك مقاله در 2000اما در سال 

شود و فضاي متعلق به هر مرغ اند، منتقارهاي آنها از عمق چيده  ميهاي( این شركت متراكم شدههاي)سالنسرپناه

 [33]این صنعت است.حتي كمتر از فضاي محقر استاندارد 

كه بزرگترین توليد كننده گوشت ماكيان در جهان است در تبليغات خود الف مي زند كه « تایسون فودز»شركت 

مرغ فاقد معني در مورد گوشت مرغ و تخم« بدون هورمون»هاي هستند اما برچسب« بدون هورمون»محصوالتش 

ها در صنعت توليد گوشت گاو آمریكا، عمومي است اما در حال حاضر استفاده از از هورمون هستند. با آنكه استفاده

 هيچ هورموني در صنعت ماكيان مجاز نيست.

گذار و دیگر پرندگان در صنعت ماكيان، خودداري هاي تخمدر حال حاضر تنها راه تحميل نكردن درد و رنج به مرغ

تجاري است. هر چه تعداد افرادي كه این كار را انجام بدهند بيشتر باشد، پرندگان هاي مرغها و تخمكامل از خرید مرغ

كمتري مورد ستم قرار خواهند گرفت. این حركت با كاهش مصرف گوشت گوساله آغاز شد. تعدادي زیادي از مردم 

 «نخواهيم خرید. اگر شما درست از حيوانات مراقبت نكنيد،  محصوالت شما را» خطاب به دامپروي صنعتي گفتند:

 مي توانيم دومين گام بزرگ را در مسير تغييرات برداریم. مرغ تجاري،حاال با خودداري از خرید گوشت ماكيان و تخم

ما امروز در ميانه ي یك تغيير عظيم فرهنگي هستيم. چيزي در اعماق وجود ما در حال نشو و نما است و براي متولد 

اي نباید مجبور به تحمل این شرایط زجرآور گوید هيچ موجود زندهاست كه مي شود. این رویكرديشدن آماده مي

گوید تمام موجودات زنده مستحق حداقلي از احترام هستند. این رویكرد، اعالم شود. این رویكردي است كه مي

 وابستگي متقابل با همه اشكال حيات است.

                                                 
147 free range  
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كنند. آنها احساس بسيار بدي هاي رفتار در دامپروري صنعتي مخالفت ميهر روز مردم، بيشتر با شنيع ترین شيوه

ر آید. و از اواخها مينسبت به نحوه توليد گوشت گوساله دارند و در حال آگاه شدن از بالهایي هستند كه بر سر مرغ

اند اي كردهجایزه گولدن گلوب شد، مردم شروع به درك مخمصه كه برنده 148و با ظهور فيلم پرطرفدار بِيب 1990دهه 

 ها گرفتار آن هستند...كه خوك

 قضيه بِيب چيست؟
بود.  در حين ساخت این فيلم او به خاطر  149بازیگري كه نقش كشاورز هوگت را در فيلم بيب بازي كرد، جيمر كرامول

اگر » دهد:الت حيواني را نخورد. او اینگونه توضيح ميآگاهي از چگونگي توليد گوشت، تصميم گرفت كه دیگر محصو

گذرد، هرگز به گوشت دست نخواهد زد. من به حدي هر كسي فقط یكبار متوجه شود كه در دامپروري صنعتي چه مي

تحت تاثير هوش، حس سرگرمي و شخصيت حيواناتي كه در فيلم بيب با آنها كار كردم قرار گرفتم كه تا قبل از اتمام 

 «خورم.م وگن شدم.... من دیگر كسي را كه بتواند بدود، بپرد، پرواز كند و یا شنا كند نميفيل

شوراي ملي توليد كنندگان گوشت خوك از  این موضوع رضایت ندارد و نگران است. آنها دوست دارند كه ما فكر كنيم 

گذرد. آنها روایت خود درباره مي داند كه در دامپروري صنعتي چهكه جيمز كرامول تنها یك بازیگر است و نمي

 كنند كه با روایت جيمز كرامول و سایر طرفدران حقوق حيوانات متفاوت است...ها تعریف ميچگونگي پرورش خوك

 

 حق با كيست؟

دهند همواره  وظيفه اخالقي خود براي مراقبت انساندوستانه از حيوانات را انجام دامداراني كه خوك پرورش مي»

 «برد.هاي راضي و سالم لذت مياي از داشتن خوك.. هر توليد كنندهداده اند.

 [34]شواري ملي توليد كنندگان گوشت خوك  -

پيتا اخيرا به فيلمي  دست یافت كه مخفيانه از یك خوكداري در كاروليناي شمالي تهيه شده بود. در این فيلم » 

شوند، هاي آهني كتك زده مينگهداري خود با ميله هاي باردار حين ورود و خروج از محفظهمشخص است كه خوك

هاي كشند. خوككنند و یا آنها را روي زمين ميان ميشزنند، زیر پا، لههاي باردار فلج لگد ميكارگران به خوك

برند. كه زنده هستند گلویشان را ميكشند یا در حاليهاي سيماني ميباردار را با ضربه زدن به سرشان با آچار و بلوك

جه به برند... با توكنند و پاهایشان را ميهاي ماده هنوز زنده هستند پوستشان را ميهمچنين در حالي كه خوك

؛ به شوندكشته مي رسند،اینكه یكنواختي محصول از اولویت برخوردار است، هزاران خوك كه به وزن مورد نظر نمي

ند. كوبها را از  پاهاي عقب شان، بلند مي كنند و سپس با سر به زمين سيماني مياین صورت كه ابتدا این خوك

شركت اسميت فيلد فارمز )كه بزرگترین شركت توليد كننده نامند. مي« كوبش »ها این شيوه را برخي از شركت

 150«كوفتن به سيمان»هاي انگليسي نامند كه مخفف واژهكردن مي PACگوشت خوك در كشور است( این شيوه را 

ها، گاوها و حيوانات دیگر شوند تا در آنجا به خوراك خوكهاي مرده سپس به مراكز بازیافت منتقل مياست. خوك

 «وند.تبدیل ش

 [35]اتحادیه دامپروري انساندوستانه  -

 

                                                 
148 Babe 

149 James Cromwell 

150 Pound Against Concret 
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افتد به گریه مي افتم. واقعا تماشاي بدرفتاري با این ها ميمن برخي مواقع با دیدن اتفاقاتي كه این روزها براي خوك

 اي باورنكردنيخود را به گونه حيوانات حساس، بسيار دردناك است. حتما دامپروري را به یاد دارید كه شيوه زندگي

 «ها حيواناتي باهوش و دوست داشتني هستند، اگر با آنها درست رفتار كنيد.خوك»تغيير داد و به من گفت كه: 

 هاي گوشت و كالباس خوك را تغيير خواهد داد.از نزدیك شناختن یك خوك، نگاه شما به تكه 

در پولسویل مریلند بازدید كردم، از صميمي  151ات پاپوالر اسپرینگهنگامي كه من  از پناهگاه حيوان  2000در سال 

ي هایها در اینجا همواره شاد هستند. بچهكردند شگفت زده شدم. این خوكبودن چند ده خوكي كه در آنجا زندگي مي

ي با زندگآیند، از نزدیك كنند به اینجا ميها كه در یك محيط زیست سالم زندگي ميكه براي بازي با این خوك

ها یك سال پس از آزاد شدن دهند. اما به من گفته شد همين خوكها آشنا شده و حتي شكم آنها را غلغلك ميخوك

ها ، از شدت ترس، داد و از یك دامپروري صنعتي هنگامي كه به این مكان آورده شدند، به محص نزدیك شدن انسان

 انداختند.فریاد براه مي

ها از انسان چندان مشكل نيست چون با آنها در صنعت توليد گوشت خوك، بدرفتاري وكدرك دليل هراس اوليه خ

شوند، عصبي مي شوند و به هاي متراكم كنار همدیگر قرار داده ميگذار در سالنهاي تخمشود. هنگامي كه مرغمي

این مشكل اقدام به چيدن  مي كنند. همانگونه كه قبال به آن اشاره شد، دامپروري صنعتي براي حل یكدیگر حمله

ها هم هنگامي گيرد. خوكها نيز اقدامي مشابه صورت ميكند. در مورد خوكها ميهاي مرغمنقار و همچنين پنجه

گيرند. صنعت اما براي شوند خشن مي شوند و دم و كفل همنوع خود را گاز ميكه در یك فضاي محدود متراكم مي

و  «دم بُري»كند. هاي آنها ميها و همچنين بریدن دمهاي خوكدن بخشي از دندانمقابله با این معضل اقدام به كشي

شود كه كمتر به هم آسيب دهد اما حداقل باعث ميها را كاهش نميكشيدن دندان با آنكه خشونت و كالفگي خوك

 برسانند.

در حالي كه در  [36]غيرقانوني است.  حس كنندهها بدون استفاده از مواد بيبري خوكدر بریتانيا، سوئيس و سوئد، دم

 شود.حس كننده استفاده ميآمریكا به ندرت از مواد بي

كنند چون اگر متوجه خواهد شما باور كنيد كه آنها حيوانات را در فضاهاي محدود متراكم نميصنعت خوكداري مي

كاهش خواهد یافت. به همين دليل است كه آنها این موضوع را مرتب این واقعيت شوید احتماال سود اقتصادي آنها 

 گویند:كنند. البته مجالت این صنعت چيز دیگري ميتكرار مي

« ها در كنار یكدیگر، اگر به درستي مدیریت شود، سود سرشاري خواهد داشت.متراكم كردن بيش از حد  خوك» 

 [37])مجله ملي خوكداران(  

                                                 
151 Popular Spring Animal Sanctuary 



 

جان رابینز  –انقالب غذایی   - 159                        

 دهند.شوند تقريبا اجازه هيچ حركتی را به خوك نمیها در آن محبوس میهايی كه خوكقفس



 

جان رابینز  –انقالب غذایی   - 161                        

ها در قفس، رسيدگي بيشتر و مراقبت بهتر دامدار از این حيوانات شود كه دليل نگهداري خوكاغلب به مردم گفته مي

 است. 

نها تامين شود... همچنين نگهداري در قفس... كار دامدار را شوند... تا سالمت و رفاه آحيوانات در قفس نگهداري مي» 

 [38])بنياد صنعت حيوانات(  « كند.تر ميبراي مراقبت از حيوانات سالم و بيمار، آسان

ه ت و توجالبته بستگي دارد كه منظور شما از مراقبت چه باشد. به نوشته وال استریت ژورنال، مجموع زمان مراقب

 [39]دقيقه است.   12ماه،  دقيقا  4انساني به یك خوك عادي در دامپروري صنعتي طي 

 دانيمآنچه كه می

 [40]ميليون  90شوند: هایي كه ساالنه در آمریكا براي مصرف گوشتشان پرورش داده ميخوك 

 هاي آمریكایي كه در خوكداري هاي صنعتي همواره در قفس نگهداري مي شوند و تا زمان انتقال به خوك

 [41]ميليون  65بينند: كشتارگاه، نور خورشيد را نمي

 شوند: صفرهاي بریتانيایي كه در قفس پرورش داده ميخوك 

  [42]هداري خوك در قفس در بریتانيا ممنوع اعالم شد نگ 1991دليل: به موجب قانون مصوب سال 

 [44]درصد  70هاي آمریكایي كه در هنگام ذبح شدن مبتال به كم خوني هستند: خوك 

 های مشهور مدافع عقالنيتچهره
را  خوردن محصوالت حيواني جيمز كرامول تنها بازیگر سرشناسي نيست كه در نتيجه آگاهي از بدرفتاري با حيوانات،

، بازیگر جوان، یكي از دوستان عزیز من بود البته او دیگر زنده نيست. مادرش كه 152ترك كرده باشد. ریور فونيكس

دانم كه با این دو نفر آشنا شدم هارت فونيكس نام دارد از دوستان صميمي من است و من خود را بسيار خوشبخت مي

توانم با اطمينان  بگویم كه او ر مورد محصوالت حيواني گفت و گوهاي زیادي داشتيم و ميام. ریور و من دو كار كرده

كرد كه بدون تحمل رنج به حيوانات یكي از معتقدترین طرفداران حقوق حيوانات بود و تنها غذاهایي را مصرف مي

ي در آن ن او در فيلمي شد كه وتوليد شده باشند. پس از اینكه وي درگذشت، كریستين اسليتر، بازیگري كه جایگزی

هزار دالر به سازمان نجات زمين كه یك سازمان  75كرد، براي زنده نگاه داشتن یاد و خاطره ریور، نقش ایفا مي

 كمك كرد.  غيرانتفاعي است كه من تاسيس كرده ام،

به دليل ایفاي نقش در  كه 153من اخيرا در مورد ریور با یك ستاره جوان دیگر هاليوود به نام آليشا سيلورستون

شهرت جهاني دارد، صحبت كردم. چند سال قبل مجله رولينگ  لِس)بدون اطالع( و بتمن و رابين،هایي چون كلوفيلم

هایش بيش از هر شخصيت زنده استون به این ستاره، لقب پرطرفدارترین نوجوان در دنيا را داد. او كه این روزها عكس

كرد كه زودتر بزرگتر تاق نوجوانان جهان نصب شده، زماني كه بسيار جوانتر بود آرزو ميدیگري در جهان روي دیوار ا

 شود تا بتواند با ریور ازدواج كند.

البته این آرزوي وي محقق نشد اما او نيز مانند ریور یك وگن است و بسيار متعهد به حقوق حيوانات. وي به رغم 

ستن و لذت بردن از این ثروت ندارد آن هم در شرایطي كه این ميزان درد اي براي در حاشيه نشثروتي كه دارد عالقه

 نيست. « بدون اطالع»و رنج در جهان وجود دارد. او قطعا در زمينه زجر كشيدن حيوانات 

ند. كنپردازد كه به صورت علني از حقوق حيوانات دفاع ميهاي سرشناسي ميصنعت گوشت معموال به تمسخر چهره

همواره خود را در خط مقدم دفاع از حقوق حيوانات و گياهخواران  156و كوین نيولن 155، ليندا بلر154يوراد بگلي جون

                                                 
152 River Phoenix 

153 Alicia Silverstone 

154 Ed Begley, Jr. 

155 Linda Blair 

156 Kevin Nealon 
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، 159، كوین ایوبنكس158، اليزابت بركلي157اند. ادوارد ازنراند و به همين دليل سخت مورد انتقاد قرار گرفتهقرار داده

، 166، استال مكارتني165، پل مكارتني164، كيسي كسم163، كریسي هایند162، ماریلو هنر161، وودي هارلسون160جني گرت

هاي سرشناسي هستند كه هم از جمله دیگر چهره 170، و دنيس ویور169، آليس واكر168، الكساندر پول167رو مكالناهان

امال اند. پبه صورت علني و عمومي به تبليغ گياهخواري پرداخته اند و به همين دليل مورد طعن و استهزا قرار گرفته

، سيد 177، پيرس برازنان176، سندرا برنارد175، كيم بسينجر174، بریژیت باردو173الك بالدوین ،172، بي آرتور171اندرسون

، هيالري 184، استيون سيگال183، بيل مار182، تيپي هدرن181، روندا فلمينگ180، الن دژانره179، دوریس دي178سزار

و در نتيجه  هاي هاليوود هستند كه براي حقوق حيوانات ایستادگي كردهبرخي از ستاره 186و لورتا سوئيفت 185سوانك

 اند.مورد حمله قرار گرفته

 دانند در مورد چه صحبتگوید كه این افراد سرشناس در پي ریاكاري و تظاهر هستند و نميصنعت گوشت آمریكا مي

آورد شروع به بي حرمتي به ایم كه این صنعت هنگامي كه در برابر حقيقت كم ميكنند. اما ما بارها و بارها دیدهمي

 گيرند. كند كه كاركردش را به چالش ميافرادي مي

كنند و به دليل هاي سرشناس از موقعيت خود در جهت دلسوزي براي حيوانات استفاده ميدر نظر من، این چهره

شان مستحق احترام و قدرداني ما هستند. شاید برخي از آنها از تمام نكات ظریف موضوع مطلع نباشد اما شجاعت

اند: اگر ما حيوانات دیگر را وارد حلقه مهرورزي خود نكنيم و اجازه ه در این زمينه پي بردهترین نكتحداقل به مهم

                                                 
157 Edward Asner 

158 Elizabeth Berkley 

159 Kevin Eubanks 

160 Jennie Garth 

161 Woody Harrelson 

162 Marilu Henner 

163 Chrissie Hynde 

164 Casey Kasem 

165 Paul McCartney 

166 Stella McCartney 

167 Rue McClnahan 

168 Alexandra Paul 

169 Alice Walker 

170 Dennis Weaver 

171 Pamela Anderson 

172 Bea Arthur 

173 Alec Baldwin 

174 Brigitte Bardot 

175 Kim Basinger 

176 Sandra Bernhard 

177 Pierce Brosnan 

178 Sid Caesar 

179 Doris Day 

180 Ellen DeGeneres 

181 Rhonda Fleming 

182 Tippi Hedren 

183 Bill Maher 

184 Steven Seagal 

185 Hilary Swank 

186 Loretta Swift 
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بدهيم كه با این حيوانات بدرفتاري شود تا قيمت مواد غذایي پایين باشد، آنگاه خود ما هم ارزش انساني خود را از 

 دهيم.دست مي

كنند تحسين ميليون دالر دریافت مي 20تبليغ یك كفش هاي ورزشكاري را كه براي آیا عجيب نيست كه ما ستاره

سنت در ساعت دستمزد دریافت  20كنند تنها ها را توليد ميكنيم آن هم در شرایطي كه افرادي كه این كفشمي

نند كهاي سرشناس بدون چشمداشت مالي از نام خود  براي بهبود شرایط جهان استفاده ميكنند؟ آیا اینكه چهرهمي

 حس خوبي به ما بدهد؟ نباید

هاي سرشناس كه خود را در خط مقدم دلسوزي براي آليشيا سيلوراستون و جيمز كرامول و بسياري دیگر از چهره

اند مورد تحسين من هستند. ما به افراد بيشتري مثل آنها نياز داریم تا  به خاطر نيل به یك هدف حيوانات قرار داده

 د و حتي بدنام شوند.بزرگتر مورد انتقاد قرار بگيرن

 تر بوجود بياورد.تر و مهربانداشتنيكند یك دنياي دوستمن همچنين سپاسگزار هر كسي هستم كه تالش مي
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 ۲۱فصل 

 

 غذا خوردن با وجدان
 

خارج شدن از فضایي كه صنعت گوشت براي تبرئه خودش از انتقاد عمومي ایجاد كرده كار آساني نيست به ویژه اگر 

خروج از این فضاي سنگين، زیر سئوال بردن اقدامات خودمان باشد. من هرگز در مورد تبليغ تلویزیوني مك الزمه 

هاي همبرگر مي رویند، ها مي گوید كه همبرگرهاي این شركت در باغچهدونالد كه در آن دلقك این شركت به بچه

 بودم. فكر نكرده

 گویي كه همبرگرها، گُل هستند.

قبل براي نخستين بار این تبليغات را دیدم، كم و بيش تصور كردم كه یك كار تخيلي و فانتزي  هنگامي كه سالها

ي از هاي پيچيده بازاریابي براي جلوگيرمانند بابا نوئول است. من متوجه نشده بودم كه این تبليغات در واقع استراتژي

د و آیكنند كه گوشت همبرگر از گاو بوجود نميها القا خواستند به بچهفاش شدن واقعيت همبرگرها است. آنها مي

 یابد.مانند گُل پرورش مي

اد كه گاوها دها تصاویري را نشان ميهاي دیواري در بيشتر فروشگاههنگامي كه در شركت بسكين رابينز بودم، نقاشي

بودند و در برخي مواقع هاي دیواري بسيار بزرگ با رضایت كامل در حال چرا در چمنزارهاي زیبا هستند. این نقاشي

كردم هرگز تصور پوشاندند. هنگامي كه من شيربستني با موز براي مردم درست ميكل طول دیوار فروشگاه را مي

 هاي نشان داده شده، باشد.كردم كه زندگي یك گاو شيرده غير از آنچه در این نقاشينمي

 اي كاش این تصاویر، واقعيت داشتند.

گاو شيرده در آمریكا وجود دارند كه نيمي از آنها به نوعي در دامپروري صنعتي نگهداري  ميليون 10اما امروزه 

شود این است كه هر روز تعداد گاوهاي شيردهي كه در آمریكا و به ویژه اما آنچه بيشتر باعث نگراني مي [1].شوندمي

شوند و براي مدت زمان طوالني توان حركت هاي آهني نگهداري ميدر شمال شرق و غرب ميانه این كشور در محفظه

 [2]كردن را ندارند، در حال افزایش است.  

تمام این وقایع دقيقا در تضاد با كشور سوئد است كه در آنجا تصویب قانون احترام به حقوق حيوانات، به گاوها این 

 [3]د چرا كنند. حق را داده تا همواره بتوانن

سال  25تا  20گاوهاي شيرده در آمریكاي امروز زندگي سختي دارند. طول عمر یك گاو شيرده در حالت طبيعي بين 

 سالگي برسند. 4است اما در شرایط مدرن، این حيوانات بسيار خوش شانس خواهند بود اگر به سن 

 كنند اما امروزه در دامداريدر شرایط طبيعي، گاوها به اندازه كافي شير براي سير كردن یك یا دو گوساله توليد مي

 [4]كنند. برابر این ميزان شير توليد مي 20صنعتي آنها 

نون اكاندازه وزن خود، شير توليد كند. هماي نه چندان دور، به چهار ماه زمان نياز بود تا یك گاو شيرده به در گذشته

كنند. و گاوهایي كه هورمون رشد دریافت برخي از گاوهاي شيرده تنها طي سه هفته به اندازه وزن خود شير توليد مي

 روز به اندازه وزن خود شير توليد كنند.  10توانند طي اند ميكرده

 [5]كا مبتال به بيماري دردناك عفونت غدد شيري هستند.  در نتيجه این اقدامات، نيمي از گاوهاي شيرده آمری

شاره اش اچند سال قبل، خبرنامه دامپروري جهاني یك مقاله كوتاه منتشر كرد كه در آن به رابطه ویژه گاو و گوساله

 شده بود.

فرار كرد و یازده كيلومتر را از ميان  اي كه به آن فروخته شده بودبلكي، یك ماده گاو دو ساله از مزرعه» 

اش به آنجا برده شده بود، برسد. داستان از آنجا اي كه گوسالهراه هاي غریبه پشت سر گذاشت تا به مزرعه
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اش به صورت مجزا در بازار هترلي در دوون فروخته شدند. مادر به مزرعه شروع شد كه این گاو و گوساله

همپتون فرستاده شد؛ جایي كه قرار بود شب را در آنجا سپري كند و به او باب ووالكات در نزدیكي  اوكي

علف و آب نيز داده شد. اما غریزه مادري او باعث شد كه از مزرعه فرار كند و خود را به جاده برساند. صبح 

كيلومتر  11اي كه با مزرعه اوليه روز بعد گاو مادر به مزرعه آرتور اسليمن در سمپفورد كورتني رسيد، مزرعه

شد. آقاي اسليمن از آنجایي كه برچسب مزایده گاو هنوز روي فاصله داشت و گوساله وي آنجا نگهداري مي

 [6]« بدنش باقي بود دریافت كه بلكي، مادر گوساله است...

ل دریك كه یك دانشمند برجسته كردم كه یك گاو قادر به انجام چنين كاري باشد. اما دكتر روپرت شمن فكر نمي

هاي در علوم طبيعي است جزئيات این داستان را با مصاحبه با افرادي كه در ماجرا حضور داشتند، بررسي كرد و یافته

 [7]او، صحت ماجرا را تایيد كرد.  

 نامه چاپ شوروي ]سابق[ منتشر شد:گزارشي مشابه هم در  هفته

رمضانف، دامدار قفقازي متعجب شده بود از اینكه فهميد یكي از گاوهایش كه به دامدار مزرعه  مگومد» 

اش رفته است كه مگومد به مزرعه همسایه فروخته بود. او ابتدا تصور كرده بود دیگري  به جستجوي گوساله

 48او در فاصله كشته شده است اما سرانجام فهميد كه گاو شيرده  كه گاوش  توسط حيوانات درنده،

 [8]«   اش پيوسته است...كيلومتري، به گوساله

در  ها صادق نيست بلكههایشان بسيار عميق است. این ارتباط تنها در مورد انسانارتباط ميان پستانداران مادر و بچه

 مورد تمام پستانداران صادق است.

براي بسياري از مردم، این رابطه قوي ميان گاو و گوساله، شيرین و دلگرم كننده است. اما زیبایي این رابطه براي من 

ي آید و این اتفاقشود قلب من به درد ميزیر سایه اندوهي پنهان شده است چون هنگامي كه این پيوند گسسته مي

ها از مادرانشان در زمان تولد و یا اندكي قبل ا كردن گوسالهدهد. جداست كه هر روز در صنعت مدرن لبنيات رخ مي

هایش مراقبت كند باز از آن براي هر دو طرف ضربه روحي بزرگي است. اگر به یك گاو اجازه داده شود كه از گوساله

 هم قدري شير براي مصرف ما باقي مي ماند. 

شد. اما امروزه صنعت لبنيات شيوه بهتري را یافته است. شير مورد نياز انسان در طول تاریخ به همين شيوه تهيه مي

د اي كه در واقع شير براي آن توليدارند. آنها حتي حاضر نيستند این شير را با گوسالهآنها همه شير را براي خود برمي

يل انجام به دل گویند كهفروشند. آنها ميرا براي گوشتش مي« بدون استفاده»هاي نر شده، شریك شوند. و آنها گوساله

 این كار است كه شير، ارزان تمام شود.

 برخي مواقع، هزینه قيمت ارزان، خيلي خيلي باال است.

 خوراك حيوانات، خوراك ماست
رسد براي صنعت توليدات حيواني بسيار حساس شان به بشقاب مردم آمریكا ميموضوع خوراك حيواناتي كه گوشت

ها، تاثير شگرفي بر سالمت انسان داد. به همين دليل است كه صنعت ي داماست. همه قبول دارند كه رژیم غذای

 خواهد شما احساس خوبي در مورد خوراك حيوانات داشته باشيد.مي

 حق با كيست؟

خورد، بهتر از تغذیه یك شهروند عادي آمریكایي غذایي كه یك حيوان عادي در دامپروري صنعتي آمریكا مي» 

ها یا ماكيان است انگيزه اقتصادي براي ارائه مواد مغذي مورد نياز براي سالمت ب داماست... دامداري كه صاح

  «تري خواهد داشت.حيواناتش دارد. در نتيجه تغذیه مناسب، دامدار حيوانات سالم

 [9]بنياد صنعت حيوانات    -

ها و همچنين پرندگان مرده به خوراك گاوها ها، اسبد خوكدهد تا جسقوانين جاري اداره غذا و دارو اجازه مي» 

دهد كه ماكيان مرده به خوراك گاوها تبدیل بشوند بلكه ماكيان هم از گاو تبدیل بشوند. این قوانين نه تنها اجازه مي
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خون منع ماه در بریتانيا سكونت داشتند از اهداي  6بيش از  1980هایي كه در دهه مرده تغذیه كنند. آمریكایي

اند تا از گسترش نوع انساني بيماري جنون گاوي جلوگيري شود. اما خون گاو هنوز در خوراك گاوهاي آمریكایي شده

 «خورد.به چشم مي

 [10]  2001اریك شلوسر، فست فود نيشن،   -

 

ها بسيار خالق هستند. آنها  تأمين منابع خوراك داممرغ در آمریكا امروزه در زمينه لبنيات و تخم صنایع گوشت،

ها به دام اند تا به عنوان مكمل غالت و سویا،جویي هستند پس با خالقيت، موادي را ارائه دادههمواره به دنبال صرفه

 خورانده شود.

 90خورد. )آیا تصادفي است كه هاي آمریكایي به چشم ميبه عنوان مثال مدفوع بازیافت شده مرغ در خوراك مرغ 

ها هاي آمریكایي حين ذبح مبتال به سرطان مرغي هستند؟(. همچنين جسد پرندگان خام و مدفوع خوكدرصد مرغ

شود اغلب آب فاضالبي آبي كه به آنها داده ميشود. همچنين هاي آمریكایي خورانده ميبه صورت روزمره به خوك

الریه مبتال هاي آمریكا در هنگام ذبح به ذاتشود.) سه چهارم خوكاست كه از مخازن ادرار و مدفوع تخليه مي

 [11](هستند

اك گاوها گنجانده در همين حال ضایعات خشك شده ماكيان و همچنين لجن فاضالب به صورت روزمره در خور

گير شدن بيماري جنون گاوي در بریتانيا، و در پي همه 1997در سال  [12].) به عنوان مكمل غالت و سویا(.شودمي

، سرانجام خوراندن استخوان و گوشت گاوها را به خود این حيوانات ممنوع اعالم كرد. FDAاداره غذا و داروي آمریكا

هاي هاي گوشت فاسد شده، پرها و مدفوع گونهها، مغزها، تكهها هنوز هم به صورت روزمره از استخوانها و مرغوكاما خ

 كنند.خود تغذیه مي

ها باشند و احساس بسيار بدي نسبت به ایده خوردن سگافرادي بسياري هستند كه عاشق حيوانات خانگي خود مي

حال هستند كه حيونات خانگي در فرهنگ ما، بخشي از زنجيره غذایي ما هاي خود دارند. این دسته خوشو گربه

نيستند. اما آیا تضميني در این مورد وجود دارد؟ دهها ميليون سگ و گربه سرگردان هر سال توسط دامپزشكان و 

ط ها توسشهشوند كه سپس باید الشه این حيونات را دفع كرد.  بسياري از این الهاي حامي حيوانات معدوم ميگروه

ها امروزه در آمریكا حاوي این مواد  بازیافت شده شوند. بسياري از خوارك دامآوري ميهاي بازیافت جمعمجتمع

قایاي آید كه بهاي تجاري توليد شده، اغلب از حيواناتي بدست ميمرغها، لبنيات و تخمهستند. به همين دليل گوشت

 اند.اي را كه به آنها تزریق شده است را خوردهداروهاي كشندههاي معدوم شده و همچنين ها و سگگربه

 كافي است. همين مقدار توضيح براي درك اینكه چرا اوپرا وینفري گفت گه دیگر همبرگر نخواهد خورد،

 فقط مادر و پدر و چند حيوان ديگر؟
ت هاي دامپروري تجاري اسشاید تا به این نتيجه رسيده باشيد كه چون صنعت گوشت آمریكا تحت سيطره شركت 

خواهد كه شما طور دیگري ها درباره حيوانات تقریبا صفر است. اما این صنعت ميميزان نگراني و دغدغه این شركت

 فكر كنيد....

ر پول هایي كه تنها به فكشود، شركتهاي بزرگي كنترل مياین یك افسانه است كه دامپروري آمریكا توسط شركت» 

 [13] )بنياد صنعت حيوانات(« ندارند. به رفاه حيوانات هستند و اعتقادي

 دانيمآنچه كه می

  توسط هشت شركت بزرگ فرآوري مرغ این كشور  1978ميزان توليدات صنعت ماكيان آمریكا كه در سال

 [14]درصد   25.3شد: كنترل مي

  [15] درصد 61.5: 1998در سال 

 [16]ميليارد دالر   1.2توليد كننده گوشت مرغ:  ها دونالد تایسون،ارزش خالص دارایي 
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  :[17]دالر  5.27متوسط دستمزد ساعتي یك كارگر در مجتمع فراوري ماكيان تایسون 

 [18] كنند: كشورهاي چين و برزیلد مينندگاني كه بيش از شركت تایسون فودز، مرغ توليتنها توليد ك 

  :[19]درصد  50سهم بازار بوقلمون آمریكا كه تحت كنترل شش شركت فراوري بزرگ این كشور است 

 81بندي گوشت این كشور است: سهم بازار گوشت گاو آمریكا كه تحت كنترل چهار شركت بزرگ بسته 

 [20] درصد

 [21]درصد   50هاي خوك آمریكا كه تحت كنترل چهار شركت بزرگ است: كشتارگاه 

بيش از یك  1997خالصش در سال  ت خوك زندگي مي كند كه دارایيدر كاروليناي شمالي یك توليد كننده گوش

 نام او وندل مورفي است. [22]ميليارد دالر بود.

وندل مورفي بيشتر این ثروت را طي سه دوره كه نماینده مجلس ایالتي كاروليناي شمالي و دو دوره نماینده مجلس 

ان، او عامل اصلي تصویب قوانيني بود كه به سود دامپروري تجاري خوك تمام شد از سنا بود كسب كرد. در آن زم

هاي بازرسي، ماليات بر خوراك و همچنين قوانين جمله الیحه معافيت این صنعت از پرداخت ماليات فروش، هزینه

 [23]اي شدن.  منطقه

ده و همچنين مدیر انستيتو توسعه پایدار و استاد مطالعات زیست محيطي در ها، نویسندونال ميدوز، تحليگر سيستم

 در مورد تاثير كه وندل مورفي بر ایالت زادگاهش نوشت: 2000كالج دارموث بود. او در سال 

هاي سالي كه وندل مورفي در مجمع عمومي كاروليناي شمالي بود، كنترل نظارتي شركت 10در طي » 

ها سلب و به ایالت واگذار شد. ایالت سپس خوكداران را آنها را از مسئوليت توليد كننده گوشت خوك از بخش

وخت، ات سدر قبال لطمات زیست محيطي و سالمتي مردم  معاف كرد. سپس تصميم گرفته شد كه آنها مالي

 13ميليون به  2ها از هایشان را هم نپردازند. به موازات افزایش تعداد خوكماليات فروش و ماليات دارایي

هزار  21مليون راس در كاروليناي شمالي، كه بيش از جمعيت این ایالت بود، تعداد دامداري هاي خوكي از 

 [24]« هزار كاهش یافت. 7به 

هاي صنعتي این است كه در دامپروري خانوادگي براي هر هاي عمده دامداري هاي خانوادگي و دامداريیك از تفاوت

نحصر هاي شخصيتي مشود تا ویژگيدر نظر گرفته مي« بيب خوك»یا « بسي گاو»یك از حيوانات، نام مشخصي مانند 

ر تالش كرده كه واقعيت حضور حيوانات در این فرایند فرد هر حيوان شناخته شود. اما دامپروري تجاري از سوي دیگ

صال استح»، «واحد توليد غذا»هایي چون تواند، پنهان كند. به همين دليل است كه از حيوانات با نامرا تا جایي كه مي

ماشين هاي »، «واحدهاي حيواني مصرف كننده غالت»، «محصوالت»، «هاي تبدیل كنندهدستگاه»، «پروتئين

 كنند.یاد مي« ماشين هاي تخم مرغ»و «زیستي

 بندی گوشت جهان، گرفته شدمُچ بزرگترين شركت بسته
شوند. بسياري ها را پرورش دهيد، در نهایت كشته ميچه روي این حوانات اسم بگذارید و چه نگذارید و هر طور كه آن

دانيم و حاضر ر عين حال ضروري مياز ما كه مي خواهيم گوشت بخوریم، این وضع را یك واقعيت تأسف بار اما د

خواهيم كه ذبح به صورت انساني انجام شود. به نظر ميرسد هستيم كه بر سر آن چانه زني كنيم. اما تقریبا همه ما مي

 كنيم.كه این خواسته، حداقل دلسوزي براي موجوداتي باشد كه از گوشتشان تغذیه مي

كه خواستار بيهوش كردن كامل حيوانات قبل از ذبح شده تا هنگامي  و این، هدف سند ذبح انساندوستانه فدرال است

هاي فرار است و نود درصد از حيوانات آمریكا كه حيوانات هشيار هستند، كشته نشوند. متاسفانه این سند مملو از راه

 [25]شود.ها مي شوند، شامل نميهاي انسان)شامل همه ماكيان( را كه راهي بشقاب

ها قبل در خط مقدم تالش ، اتحادیه دامپروري انساندوستانه كه در سن فرانسيسكو واقع است و از مدت2000در سال 

هایي انجام داد كه در تاریخ حمایت از رحمي عليه حيوانات در دامپروري صنعتي است، حركتبراي متوقف كردن بي

بندي كننده گوشت در بزرگترین شركت بسته IBPدر نتيجه تالش این گروه،  [26]سابقه بود. حيوانات در آمریكا بي
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جهان به دليل نقص قوانين ایالتي و فدرال، در آستانه تعقيب قضایي قرار گرفت. همچنين رسوایي این شركت باعث 

 شوند.به صورت غيرانساني ذبح ميشد تا توجه مردم به ميلياردها حيواني جلب شود كه در دامپروري صنعتي 

ل ترین شواهد قاببرخي از دلخراش ترین و ظالمانه»هایي كه این گروه آن را اتحادیه دامپروري انساندوستانه از صحنه

شهادت دادند كه  IBPناميده است، فيلم گرفت. همچنين هفده نفر از كارگران شركت « تصور بدرفتاري با حيوانات

 داده است. مي ها قبل به صورت سيستماتيك در مجتمع وااللو در واشنگتن رخاز مدتاتفاقات این فيلم 

هاي همكار شبكه آن بي در سياتل كه یكي از شبكه 5-توسط شبكه تلویزیوتي كينگ  2000این فيلم در بهار سال 

نمایش داده شد. فيلم بسيار آزار دهنده بود اما  ان بي سي در برنامه خبري 2001سي است و همچنين در اوایل سال 

 كشيد.به دقت، واقعيت را به تصویر مي

شدند. همچنين كردند به صورت وارونه آویزان شده و سالخي مياین فيلم نشان داد كه گاوها در حالي كه تقال مي

و در چنين شرایطي در پي فرار شد شد، پاهایشان بریده ميشان كنده ميگاوهایي كه كامال به هوش بودند پوست

ر كردند و گاوهاي دیگاي كه خراب بودند شوك دریافت ميبودند. همچنين این حيوانات مكررا با شوكر  بيهوش دهنده

 كردند.ها ميهاي برق را داخل دهان گاوشدند. حتي كارگران، سيخكنيز با سيخك هاي برقي شوك داده مي

تواند صورت بگيرد؟ دقت كنيد كه این اعمال غير انساني در یك مجمتع كوچك مي ايرحمانهچگونه چنين اعمال بي

 بندي گوشت در كشور و جهان است.افتاد كه بزرگترین مجتمع بستهگيرد بلكه در جایي اتفاق ميصورت نمي

طعه اند را قطعه قمرده ها را موظف كرده كه تنها حيواناتي كه كامالبسياري از مردم بر این باورند كه قانون، كشتارگاه

كنند. اما واقعيت اینگونه نيست. بر اساس سند ذبح انساندوستانه، حيواناتي كه تحت پوشش این سند قرار دارند باید 

باشند.  قرار است كه این بي حسي با وارد كردن شوك « نسبت به درد  بي حس» قبل از زنجير و قطعه قطعه شدن، 

نام دارد صورت گيرد. اما فيلم اتحادیه دامپروري انساندوستانه نشان داد كه عمل  187«نگيج كرد»برقي به حيوانات كه 

 شود.شوك دادن، اغلب با موفقيت انجام نمي

من تخمين »اما نرخ عدم موفقيت شوك دادن چقدر است؟ یكي از كارگران كشتارگاه در شهادت نامه خود نوشت: 

شوند... به نظرم این گاوها زنده هستند هاي برقي  شوكه نمييخكدرصد ازگاوها به درستي توسط س 30زنم كه مي

 [27]«  كنند.گيرند و بيشتر مواقع سر و صدا ميچون سرهایشان را باال مي

بود كه با امضا كردن شهادت نامه اي كه در آن به شرایط اسفبار محل كارش  IBPاو یكي از هفده كارگر مجتمع 

 اش را  به خطر انداخت. یكي دیگر از این هفده نفر گفت: تراف كرده بود،  شغل خود و همچنين امنيت خانوادهاع

دقيقه روي خط توليد باشند اما كماكان زنده باشند. تا آن زمان تمام پوست گاو تا  10ممكن است گاوها »

كارگران برخي مواقع هنگامي كه گاو هنوز زنده » یكي دیگر از كارگران افزود: [28]« گردن كنده شده است.

كشد، پاها، شكم و گردن گاو را مي شكافند... و من تخمين مي زنم كه از هر ده گاوي كه است و نفس مي

 [29]« یك گاو زنده است. شود،خونگيري و پوست كني مي

این ادعاي یكي از كارگران مجتمع بود. دیگري « ام كه حين فرایند ذبح، زنده بودند.ار گاو را دیدهمن هزاران هز» 

توانم خط را متوقف كنم چون سرپرست قسمت به ما گفته حتي اگر من یك حيوان زنده روي خط ببينم نمي» گفت:

 [30]«باید روي گاو زنده هم كار كنيم.

اي این رویداد بوجود آمد، گري الك، فرماندار واشنگتن هاي عمومي كه بر اثر پوشش گسترده رسانهاعتراض در پي

یك تحقيق و بررسي گسترده را آغاز كرد. هنگامي كه همكار شبكه ان بي سي  فيلم را نشان داد، مجري این شبكه 

یك فرماندار خواهان تحقيق در مورد عمليات این براي نخستين بار در تاریخ آمریكا است كه »تلویزیوني گفت: 

 [31]«كشتارگاهها شده است.

                                                 
187 stunning 
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همچنين این براي نخستين بار بود كه هزاران بازرس گوشت فدرال به یك سازمان حمایت از حقوق حيوانات پيوستند 

مشترك ملي بازرسي محلي مواد غذایي و خواستار تحقيقات جنایي از یك شركت توليد كننده گوشت شدند. شواري 

بازرس وزارت كشاورزي آمریكا است به اتحادیه دامپروري انساندوستانه پيوست تا  6000كه در واقع اتحادیه بيش از 

 تالش كند. IBPبراي تعقيب قضایي 

ت زي ایالیك هفته پس از اینكه شبكه همكار ان بي سي  در سياتل آن فيلم را نشان داد، تيمي از بخش كشاور

اند. البته آنها بازدید كردند و گزارش دادند كه موردي از بدرفتاري را مشاهده نكرده IBPواشنگتن سرزده از مجتمع 

ررسي هاي شناسایي آنها ببه مدت یك ساعت توسط مسئوالن این مجتمع معطل شده بودند به بهانه اینكه اعتبار كارت

ر اختيار مسئوالن مجتمع گذاشت تا كشتارگاه را براي بازرسي آماده شود. در واقع همين یك ساعت، وقت كافي د

 كنند.

اتهاماتي را كه از سوي اتحادیه دامپروري انساندوستانه مطرح شده بود به شدت تكذیب كرد. پس این   IBPالبته 

فتاري امدانه به بدرشركت چگونه در مورد فيلم منزجر كننده توضيح داد؟ آنها مدعي شدند كه شاید كارگران ناراضي، ع

را بدنام كنند. آنها همچنين قول دادند كه احتمال بدرفتاري عمدي كارگران جلوي  IBPبا گاوها پرداختند تا اینكه 

 [32]دوربين را بررسي كنند. 

من »وانات پيوست و گفت:عليه حاميان حقوق حي IBPرزماري ماكلو، مدیراجرایي اتحادیه ملي گوشت نيز به ضدحمله 

 [33]« به شدت نسبت به وقوع این اتفاقات تردید دارم.

آید، ها به شمار ميها در كشتارگاهدكتر تمپل گرین كه یكي از مسئوالن طراز اول كشور در زمينه بررسي شرایط دام

به آنجا پرواز كرد. اما اظهارات او چندان باعث تبرئه شدن این شركت نشد. او  IBPبا یك هواپيماي اختصاصي شركت 

كنم. یك گاو زنده به صورت وارونه از دفاع نمي IBPدهد. من از بدون تردید فيلم، اتفاقات بدي را نشان مي» گفت:

دون تردید اتفاقات بدي زنجير آویزان شده بود و یك گاو دیگر نيز در بخش شوك روي زمين افتاده بود. اینها ب

 [34].«است

در علم زیست شناسایي این یك واقعيت »در پاسخ كتبي اش به نمایش این فيلم چنين واكنش نشان داد:   IBPاما 

  ،توانند حتي پس از مرگ خود حركات غير ارادي  انجام بدهند. شاید یك ببينده آموزش ندیدهاست كه حيوانات مي

 [35]« اي از زندگي بداند.این صحنه را حمل بر وجود نشانه

 «حيوانات عصباني كه روي خط توليد قرار داشتند به آنها لگد زدند.»كارگران اما شهادت دادند كه 

گفت كه انتقاد كردن از شركت، عادالنه نيست چون مشكالتي كه در فيلم نمایش داده شده و  IBPیكي از مدیران 

همچنين شهادت كارگران، یك موضوع فراگير در سراسر این صنعت است. در این زمينه متاسفانه حق با او بود. اد ون 

یكا بندي گوشت در آمرگ بستههاي بزروینكل مدیر اسبق كشتارگاه جان مول و شركا است كه یكي دیگر از شركت

آید. او در مورد رفتار كارگران كشتارگاه با حيواناتي كه به دليل جراحت، توان راه رفتن ندارند و یا حيواناتي به شمار مي

 آورد:كه سركشي مي كنند توضيحاتي داد كه قلب انسان را به درد مي

ها با لوله فلزي است.... اگر شما با خوكي مواجه روش متداول در برخورد با حيوانات ناتوان، كتك زدن آن» 

شدید كه مدفوع او بيرون زده، با حمله قلبي مواجه شده و یا قصد حركت كردن ندارد، شما باید یك قالب 

كند گوشت بياورید و قالب را درون سوراخ مقعد او فرو كنيد... و بيشتر مواقع قالب گوشت، مقعد را پاره مي

 [36]« ام كه مقعد آنها كامال پاره شده است.دیدههایي را و من خوك

ها، شنيدن چنين توصيف هایي واقعا شوار است چون بيانگر رنج و عذاب فراواني ااست. شاید تصور اینكه كشتارگاه

 هستند، آسانتر باشد.بندي شده هاي زبان بسته به غذاهاي بهداشتي و بستههایي موثر براي تبدیل دامكارخانه

 این دقيقا همان چيزي است كه صنعت دامداري دوست دارد كه شما تصور كنيد.
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« مر جانبندي گوشت فاركشتارگاه و مجتمع بسته»اگر به لس آنجلس سفر كرده باشيد، شاید در كنار دیوارهاي بلند 

 خورد.  آسماني طبيعي و روستاها به چشم ميهاهاي زیبایي از منظرهرانندگي كرده باشيد. روي این دیوارها، نقاشي

بينيد كه حيوانات در آن مشغول چرا هستند. درختان و چمنزارهاي زیبایي را مي ها،اي، رودخانهآبي، ابرهاي پنبه

 هاي مجتمع نيز نقاشي شده است تا متوجه نشوید داخل این مكان چه خبر است.همچنين روي پنجره

 دانيمآنچه كه می

  [37]هزار  90شوند: ساعت در آمریكا ذبح مي 24هایي كه در هر گاوها و گوسالهتعداد 

 [38]هزار  14شوند: هایي كه هر دقيقه در آمریكا ذبح ميتعداد مرغ 

 10شوند: ها و سایر موجودات آبي( هر سال در آمریكا ذبح ميحيواناتي كه براي گوشتشان) به جز ماهي 

 ميليارد

اً گوید، فقط مصرف كنندگان نيستند كه واقعبرنارد رولين متخصص حيوانات دامپروري صنعتي از دانشگاه كلورادو مي

كنند، ها ارسال ميهم كه حيوانات خود را به این مجتمع ها چه مي گذرد بلكه گاوداراندانند داخل كشتارگاهنمي

اند و حتي عده كمتري عده كمي از گاوداران، ذبح حيوانات خود را دیده» گوید:اند. او ميهرگز داخل كشتارگاه را ندیده

 [39]«  اي را ببينند.ها مي خواهند چنين صحنهاز آن

بندی گوشت فارمر جان در ها متعدد ديوارهای بيرونی گشتارگاه و مجتمع بستهیاين يكی از نقاش

 ها جذاب و شاد می نمايند.آنجلس است. حيوانات در اين نقاشیلس
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اما در داخل كشتارگاه، قضيه قدری متفاوت است. در برخی از كشتارگاه های امروزی آمريكا، حيوانات در 

  شوند.تشان كنده و قطعه قطعه میحالی كه زنده هستند، پوس
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دهد حيوانات آنجلس است كه نشان میهای ديواری كشتارگاه فارمر جان در لساين يكی ديگر از نقاشی

های برق و تلفن حاكی از بزرگ بودن اندازه نقاشی است. برخی از به غايت شاد هستد. نمايان بودن كابل

متر مربع  ۱۱۱۱مساحتی معادل توانند ها به اندازه آشيانه هواپيماها طول دارند و در مجموع میاين نقاشی

 را پوشش بدهند.
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 متاسفانه، اين نقاشی ها، كامال عكس اتفاقات درون كشتارگاه است.

 نبرد ادامه دارد
ها از درد و رنج تعداد بيشتري از آمریكایي شاید صنعت دامپروري، خالف این روند را ترجيح بدهد اما با گذر هر روز،

رژیم غذایي براي آمریكاي ، هنگامي كه من كتاب 1987شوند. در سال توليد گوشت آگاه ميحيوانات در فرایند مدرن 
، نتایج یك 1995اطالعي نداشت اما در سال « دامپروري صنعتي»را منتشر كردم، تقریبا هيچ فردي در مورد  جدید

یكا مخالف شيوه محبوس درصد از مردم آمر 95نظر سنجي كه توسط شركت تحقيقات عقاید انجام شد نشان داد كه 

 گوشت گوساله و خوك هستند.مرغ، كردن حيوانات در فرایند توليد تخم

كنند، خوشحال نيست. ها مقاومت ميدامپروري صنعتي آمریكا از اینكه مردم در برابر روش هاي غير انساني دامپروري

ليغاتي خود را افزایش داده است. همچنين در واكنش به این مقاومت، صنعت دامپروري بودجه تبليغات و كارزارهاي تب
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ناميد، این صنعت تالش كرده تا حيوانات دامپروري صنعتي را از حمایت  تهوع آورتوان آن را در یك اقدام كه تنها مي

 قانوني و حقوقي محروم كند.

ایالت داراي قوانيني بودند كه مطابق آنها، حيوانات دامپروري صنعتي از حمایت قانوني در  12، 1990پيش از سال 

شد به صورت كامال قانوني با دام ها بد رفتاري  كرد چنان چه ها متاسفانه ميرحمي معاف بودند. در این ایالتبرابر بي

، فشار 1990تلقي شوند. در دهه « مرسوم»یا  و« پذیرفته شده»، «عادي»ها در صنعت به عنوان رویه این بدرفتاري

در نتيجه دام ها در بيش از نيمي  [40]ایالت دیگر نيز قوانين مشابهي تصویب كنند.   18دامپروري صنعتي باعث شد تا 

 ستند.رحمي صنعت دامپروري برخوردار نيهاي آمریكا از هيچ حمایت قانوني در برابر بياز ایالت

 كند، اینهاي حقوقي محروم ميترین حمایتمبناي این قوانين كه حيوانات در دامپروري صنعتي را حتي از بدیهي

ها متداول است باید پذیرفته شود و مورد انتقاد و یا ممنوعيت است كه هر عملي كه در دامپروري صنعتي و یا كشتارگاه

در از توانست این قزه سيستم فعلي حاكم بر دامپروري صنعتي نميقرار نگيرد. به طور حتم هيچ سيستمي به اندا

 وضعيت موجود حمایت كند و جلوي  هر پيشرفتي از سوي طرفداران حمایت از حيوانات را سد كند.

ليبل از آن استفاده كردند. آنها معتقد بودند كه اي بود كه وكالي شركت مك دونالد در پرونده مك این همان شيوه

دهد، هنجارهاي متداول در صنعت هستند. قاضي مي رحم تلقي شود چون تمام كارهایي كه انجامت نباید بياین شرك

توانم این شيوه را قبول كنم...اگر آن را بپذیرم به معني آن است كه تصميم من نمي» اما با این نظر موافق نبود. او گفت:

 [41]« ال به مالحظات اقتصادي واگذار كنيم.رحمي در صنایع غذایي را كامگيري در مورد تشخيص بي

است. در این كتاب او  به صورت عميق  188فراتر از قانون دیوید جي ولفسون یك وكيل در نيویورك و نویسنده كتاب

ویب صنعت تص هايرحميبه بررسي این موضوع پرداخته كه چگونه قوانيني كه براي حمایت از حيوانات در برابر بي

 نویسد:شده بود، تضعيف شده اند. او مي

ها را در یك ماشين زمان قانوني گذاشته اند  و به زمان نتيجه عجيب و غریب این روند این است كه  دام» 

رحمي منتقل كرده اند.... قدرت قانون گذاري دامپروري صنعتي حيرت انگيز  قبل از تصویب قوانين ضد بي

یك گروه غير دولتي تا این حد روي تعریف یك قانون كيفري نفوذ داشته باشد بسيار است. تصور اینكه 

هاي توليد كننده مواد شيميایي كه با توليدات خود محيط دشوار است. به عنوان مثال تصور كنيد شركت

نعت صكنند بگویند با توجه به اینكه آلود كردن محيط زیست با مواد شيميایي در این زیست را آلوده مي

 [42]« كنند.است به همين دليل آنها محيط زیست را آلوده نمي« مرسوم»و « پذیرفته شده»

هاي رایج در آنچه ما شاهدش هستيم دو روند همزمان هستند. از یك سو تعداد بيشتري از مردم نسبت به شيوه

ها را ادامه دهد بسيار عصباني هستند. از اجازه یافته تا این شيوه دامپروري صنعتي انتقاد دارند و از اینكه این صنعت

هاي قانوني كنند و مي توانند معافيتها و حيوانات، درآمد كسب ميسوي دیگر صنایعي كه از سوء استفاده از دام

 دانند.رحمي نسبت به حيوانات نمي دریافت كنند و خود را ملزم به رعایت هرگونه قوانين محدود كننده بي

ها وجود دارد و این روند در حال رشد است. در حال حاضر فاصله زیادي ميان خواسته مردم و قوانين بسياري از ایالت

خود  توانيم حركتها الگویي وجود دارد كه با تقليد از آن ميخوشبختانه در آن سوي اقيانوس اطلس براي ما آمریكایي

 را آغاز كنيم.

 اميد در اروپا

ایالت در آمریكا در حال تصویب قوانيني جهت معافيت حيوانات دامپروري صنعتي از  18در حالي كه  1990در دهه 

ال دادند و در حرحمي با حيوانات بودند، بسياري از كشورهاي اروپایي دقيقا عكس این كار را انجام ميقوانين منع بي

 [43]هاي صنعتي بودند. اريتصویب قوانيتي براي جلوگيري از عمليات غير انساني در دامد

                                                 
188 Beyond the Law 
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آغاز شد؛ زماني كه سوئد قانوني در حمایت از حيوانات  تصویب كرد كه مطابق آن تمام  1987این حركت در سال 

حيوانات دامپروري صنعتي حق دسترسي به محيطي را داشتند كه در آن بتوانند بدون محدودیت، رفتار طبيعي شان 

 [44]كرد. ته باشند. در حقيقت این قانون عمال، دامپروري صنعتي را ممنوع ميرا داش

هاي هاي نگهداري گوساله، قفسپارلمان اروپا در نهایت از كشور سوئد تبعيت كرد و توصيه كرد تا استفاده از محفظه

كشورهاي  1999ها، ممنوع شود. در سال بریدن دم و عقيم كردن خوك هاي باردار و همچنين مرغ، زنداني كردن خوك

را  ظهها در محفلند، فنالند، بلژیك و هلند تقریبا نگهداري گوسالهجامعه اروپایي از جمله سوئد، دانمارك، اتریش، ایر

 [45]به طور كامل ممنوع اعالم كرده بودند. 

هاي مرغ توسط مرغتوليد تخم 2012، وزراي كشاورزي اتحادیه اروپا موافقت كردند كه تا سال 1999همچنين در سال 

ها حركت گذار بتوانند آزادانه در مرغداريهاي تخمرا پایان بدهند و به جاي آن مرغگذار محبوس در قفس تخم

، دانشمندان بریتانيایي خواستار پایان هر نوع دامپروري صنعتي در اروپا شدند چون به اعتقاد 2000در سال  [46]كنند.

و در سال  [47]آنها، تنها راه مطمئن براي جلوگيري از پيشرفت بيماري جنون گاوي، توقف دامپروري صنعتي بود. 

 [48]ها را پيشنهاد كرد. ات به ویژه خوك، اتحادیه اروپا قوانين جدید رفاه حيوان2001

هاي فعاليت كند تا بهتفاوت بسيار فاحش است: آمریكا قانون را دستكاري مي» دیوید ولفسون كه یك وكيل است گفت:

 هاي دامپرويليترحمانه دامپروري صنعتي مجوز بدهد در حالي كه كشورهاي اروپاي غربي در حال ممنوع كردن فعابي

 [49]«صنعتي هستند.

ه افتم كهاي یكي از بزرگترین رهبران معنوي جهان، ماهاتما گاندي ميبا توجه به این تفاوت آشكار، من به یاد حرف

 «توان از نحوه رفتار آن ملت با حيوانات تشخيص داد.بزرگي یك ملت را مي» گفت:

ك اند  درها در پيش گرفتهت گوشت آمریكا صداهایي وجود دارد كه حكمت روشي را كه اروپایيخوشبختانه در صنع

گویند كه جدي گرفتن موضوع حمایت از در حال رشد مردم، مي كنند. این دسته به جاي مقاومت در برابر آگاهيمي

 حيوانات كار بسيار مفيد و همچنين از لحاظ اقتصادي، معقولي خواهد بود.

. «عقالنيت دامپروري تجاري درباره رفاه حيوانات» اي با این عنوان منتشر كرد:، مجله فيداستافس مقاله1999سال در 

 در این مقاله آمده بود:

آمریكا در زمينه رفاه حيوانات، از سایر كشورهاي متمدن عقب افتاده است. در حالي كه سایر كشورها » 

ر ها دهاي فلزي، نگهداري مرغها در محفظهزنداني كردن گوساله قوانيني براي ممنوعيت قرنطيه حيوانات،

اند اما بسياري از هاي انفرادي تصویب كردههاي باردار در محفظههاي كوچك و قرنطينه كردن خوكقفس

اند و قصد دارند كه نگذارند تا قوانين ضد بي رحمي عليه ها آمریكا در جهت مخالف، حركت كردهایالت

يوانات دامپروري صنعتي را هم شامل شود. هنگامي كه مردم از تفاوت قوانين رفاه حيوانات در حيوانات، ح

 ها نشان دادهشوند، احساس شرمساري و عصبانيت خواهند كرد. نظرسنجيآمریكا و سایر كشورها مطلع مي

 ن كشور هستنددرصد از مردم آمریكا مخالف سيستم قرنطينه و محبوس كردن حيوانات در ای 90كه بيش از 

دامپروري صنعتي را در موقعيت دشواري قرار داده است. این صنعت محصوالت خود را به  و این مخالفت،

  [50]« هاي رایج در این صنعت هستند.فروشد كه به شدت مخالفت شيوهمردمي مي

 شود.مخالفت شدید است و این مخالفت هر روز شدیدتر هم مي

 خب حاال چه بايد كرد؟

دانستم شود، آگاه شدم، مواقعي بوده كه نميپس از اینكه من از رفتاري كه با حيوانات در فرایند مدرن توليد گوشت مي

زندگي كنم. فكر كردن به هر یك از ميلياردها حيوان به عنوان یك  كنم،چگونه باید با درد و رنجي كه احساس مي

كشيدن است، كاري نشدني است. براي من همواره معما بوده موجود داراي شخصيت و احساسات كه محكوم به رنج 

توانم در برابر ظلمي كه در حق این اي مثبت برخورد كنم و چگونه ميتوانم با این درد و رنج به شيوهكه چگونه مي
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ن داشت تسليم نشوم. من تالش كردم تا راهي براي بودن در كنار مردم در این جامعه و دوست شود،حيوانات انجام مي

 همگان  بيابم بدون اینكه به حيوانات به رنج حيوانات پشت كنم.

گالیه ندارم. مشكل من با صنعتي است كه با  خورند،ام این است: من از افرادي كه محصوالت حيواني ميآنچه آموخته

 یي آنها زباله هستند.كند كه گواي رفتار ميبه گونه -از آنها یك موجود داراي احساس هستند یك هر كه –حيوانات 

من قصد ندارم كه دامپروران را هيوال نشان بدهم چون بسياري از آنها با هدف اینكه به طبيعت و زمين نزدیك باشند 

افتد ناراحت هستند. اما رفتار شان مياكنون در حرفهوارد این حرفه شده اند و درست مثل من و شما از اتفاقاتي كه هم

مدرن توليد گوشت دچار تحوالتي شده كه مایه شرمساري انسان و همچنين ناقض پيوند باستاني با حيوانات در شيوه 

 آید.انسان و حيوان به شمار مي

ن دهند كه به اعتقادشان بهتریاند و كاري را انجام ميمشكل من با افرادي نيست كه با اطالعات غير واقعي بمباران شده

آید اما روي دانند چه بر سر حيوانات ميمن حتي از افرادي كه كم و بيش مي هایشان است.كار براي خودشان و بچه

گویند كه رفتار آنها با دام ها گردانند، گالیه ندارم. انتقاد من از صنایعي است كه از یك سو به مردم ميخود را بر مي

ا وانيني به تصویب برسانند تا دام ها رشان است و از سوي دیگر مبارزه مي كنند تا قمانند رفتارشان با اعضاي خانواده

 رحمي معاف كنند.از قوانين ضد بي

ت. اي شده اسهاي خانوادگي دچار تغيير عمدهفرایند پرورش حيوانات در دامپروري صنعتي آمریكا نسبت به دامپروري

ه قلب انسان را به درد ها  از قوانين حمایت از حيوانات، شرایطي ایجاد كرده  كاین واقعيت به همراه معافيت دام

كنند در طول تاریخ و در سراسر جهان آورد. تعداد حيواناتي كه این روزها در آمریكا شرایط اسفباري را تجربه ميمي

 سابقه بوده است.بي

 توجهي خود سالهاست كه بدون اطالع، محصوالت چنين سيستمياین موضوع، واقعا دردناك است چون ما در سایه بي

ایم. اما شاید این درد، منجر به درمان شود. شاید این درد باعث شود كه ما نقاب جهل را بشكافيم و از بين را خورده

ببریم. این درد شاید ما را قادر سازد تا نداي انسانيت دروني خود را بشنویم. این درد شاید همان نيروي محركي باشد 

 دستي با ستمگري نياز داریم.مان از همكه ما به آن براي خارج كردن خود و جامعه

تا در مقياس گسترده، گوشت آنها را توليد كند،  بر سر حيوانات آورده مشاهده اینكه گونه ما هر بالیي را كه خواسته

بينم شود كه من از انسان بودن خود شرمسار باشم. اما هنگامي كه نتایج نظرسنجي از مردم را ميبرخي مواقع باعث مي

. شومدرصد مردم آمریكا مخالف چنين رفتارهایي با حيوانات هستند، دوباره به آینده اميدوار مي 90د دهكه نشان مي

يه توانيم جنایت و ظلم علتر ميهایي كه آگاهي داشته باشند افزایش یابد به همان نسبت ما سریعهر چه تعداد انسان

 م.حيوانات، طبيعت و همچنين عليه انسانيت خودمان را متوقف كني

هایي مي كشند، نيازمند شجاعت است. در برابر این ها در دامداري صنعتي چه ستمها و دیدن اینكه دامكنار زدن پرده

اي نيست. در فرهنگي كه تا این حد بي تفاوتي و انكار وجود ها و قلب هایمان كاري سادهتراژدي، باز نگاه داشتن چشم

ها مي آوریم، نشانه ضعف و ناتواني ماست. و شاید هم تصور كنيم ر سر دامدارد، شاید فكر كنيم كه  تأسف از آنچه ب

انزجاري كه از مشاهده  عصبانيت، كه مسأله فقط براي ما مهم است و بقيه چنين احساسي را ندارند. اما ناراحتي،

هاي ما از بنشانه ضعف ما نيست. این احساسات نشانه آن است كه قل رحمي با حيوانات احساس مي كينم،بي

هاي گذشته فاصله گرفته اند و احساسات ما به جایي معطوف شده اند كه قبال توجهي به آن نداشتيم. توجهيبي

واقعي و سالم است. این احساسات نشانه تعهد ما به  دهد،پریشاني و اندوه ما در قبال اتفاقاتي كه براي حيوانات رخ مي

 زان انسانيت ما است.متوقف كردن ستمگري است. و نشانگر مي

شود. ما  زجر كشيدن ما از ستمي كه به دیگر موجودات هم سياره مان مي شود، از عاطفه ما به زندگي حاصل مي

رنجيده مي شویم چون جداي از حيوانات و جداي از مردمي نيستيم كه عامل  درد و رنج حيوانات هستند. ما رنجيده 

دنياي فاني و بخشي از جامعه بزرگ تر زمين هستند و چون مردمي كه این  مي شویم چون این حيوانات رفقاي ما در
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ایم و دهند هم نوعان ما هستند. ما رنجيده مي شویم چون همه ما به همدیگر پيوند خوردهها را انجام ميحميربي

 بخش از تار و پود بزرگ زندگي هستيم.

مان را براي انجام اقدام عملي مي یابيم. قدرت ما در توانایيدر عمق این غم، ما پيوند خود را با یكدیگر و همچنين 

دن هاي انساني ما نهفته است. رو برگردانترین واكنشخویشاوندي و نسبت با ما با زندگي نهفته است. قدرت ما در عميق

 و توجه نكردن مایه قدرتمندي ما نيست.

كردند كشتن حيوانات براي غذا وار باشند چون احساس مياند گياهخاند كه تصميم گرفتهدر طول تاریخ، افرادي بوده

توان شكم را با غذاهاي دیگر هم سير كرد. افرادي چون ماهاتما كار درستي نيست چون مي زماني كه ضروري نباشد،

وه رفتار نح به دليل اند. اما امروزه،گاندي، آلبرت اینشتن و افراد بيشمار دیگر به همين دالیل گياهخواران اخالقي بوده

 «آیا خوردن گوشت اخالقي است یا خير؟»این پرسش كه  شوند،با حيواناتي كه براي فروش در بازار پروش داده مي

اند. حيوانات با چنين رفتاري مواجه نبوده اي پيدا كرده است. هيچگاه پيش از این،معني كامال جدید و فوریت كامال تازه

 يستماتيك، عميق و بي حدي  در این مقياس عظيم رخ نداده است.هيچگاه پيش از این، چنين ستم س

 هاي هر فرد تا این اندازه اهميت نداشته است. هيچگاه پيش از این، انتخاب

 يک نامه
ت برند دوسگاو، مرغ و سایر حيوانات دامپروري صنعتي، بهره اقتصادي مي صنایعي كه از درد و رنج ميلياردها خوك،

رحمي مك دونالد تبيلغ كند و این شركت بزرگ را وادار به تغيير رویه كند. آنها دوست ندارند ندارند كه پيتا عليه بي

بندي را فاش كند و بزرگترین بسته  IBPهاي غير انساني در كشتارگاه كه اتحادیه دامپروري انساندوستانه، رفتارهاي

كننده گوشت در جهان را در معرض تعقيب كيفري و مدني قرار بدهد. آنها دوست ندارند كه افرادي مانند آن پرورش 

 دهند آگاه شوند. دهنده خوك، از خواب غلفت بيدار شوند و از ماهيت كاري كه انجام مي

 از همه، آنها دوست ندارند كه شما خریدن محصوالت آنها را متوقف كنيد. اما بيشتر

دریافت كردم، یك نامه است  رژیم غذایي براي آمریكاي جدیدهاي متعددي كه من پس از نوشتن كتاب در ميان نامه

وي كاليفرنيا در كه دوست دارم محتویات آن را با شما در ميان بگذارم. من این نامه را از مردي در سان فرانسيسك

 حداقل براي من، بيانيه اميد براي همه ما است.-دریافت كردم. این نامه  1990اواسط دهه 

 آقاي رابينز عزیز

سال قبل، من  2كتاب رژیم غذایي براي آمریكاي جدید شما، تاثير قابل توجهي بر خانواده من داشت. حدود 

 يد توضيح بدهم.خواستم به همين دليل شما را بُكشم. اجازه بدهمي

دخترم  حرف من باشد. هنگامي كه جولي، ام كه حرف،من یك انسان بسيار موفق هستم. من عادت كرده

خواهد گياهخوار شود. او كتاب شما را خوانده بود. من فكر كردم كه این تصميم یك نوجوان بود گفت كه مي

كند. وقتي كه او سرپيچي كرد، من عصباني بازي را متوقف آور است و تاكيد كردم كه این مسخرهوي شرم

 «دانم.من پدرت هستم و بهتر از تو مي»شدم و به او گفتم: 

 «من هم دخترت هستم و زندگي خودم است.» او در پاسخ به من گفت:

توانستيم با هم كنار بيایيم و هموراه بين ما تنش ما بارها بر سر این موضوع دعوا و جر و بحث داشتيم. نمي

گياهخواري بود. این موضوع مرا دیوانه كرده بود.  ها ما،داشت. هميشه موضوع اصلي اختالفات و بحث وجود

خواست، حرف خودش را به كرسي بنشاند. البته او دیدم و او فقط ميمن رفتار دخترم را غير محترمانه مي

 هم نظر مشابهي در مورد من داشت.

كرد كه غذا را برایمان گوشت بخورد اما او به حدي مقاومت مي ابتدا من و همسرم او را مجبور كردیم كه

نشيني كردیم و اجازه دادیم كه غذاهاي گياهي خود را زهر مار مي كرد. به همين دليل در نهایت ما عقب

بخورد. اما من به او گفتم كه چه احساسي در موردش دارم. من گفتم كه آرمانگرا بودن خوب است اما باید 
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گفت كه وكيل بودن خوب است اما باید هم محبت داد و هم محبت دریافت هم بود. او هم به من ميبين واقع

 شد.كرد. شرایط روز به روز بدتر مي

ام را به رختخواب آورد. اما در سيني صبحانه نه كالباس خوك بود و نه یك بار او براي تولدم، صبحانه

 شد.مرغ. دوباره وضعيت وخيم سوسيس و نه حتي تخم

من به او یادآوري كردم كه روز تولد من است نه سالگرد تولد او. دخترم شروع به توضيح دادن كرد كه چگونه 

شود و از كتاب شما هم نقل قول آورد. این چيزي نبود كه بخواهم، صبح ها بدرفتاري ميها و مرغبا خوك

 اول وقت در سالگرد تولدم بشنوم.

التحصيل شد، خانه را ترك كرد. من در واقع خوشحال بودم چون از وجودش غهنگامي كه او از دبيرستان فار

خواستم كه او گوشت بخورد اما آمد. من ميدر خانه به ستوه آمده بودم. در هر وعده غذا، مشكلي بوجود مي

خواست كه من خوردن گوشت را متوقف كنم اما من چنين كاري شد. او ميحاضر به انجام این كار نمي

ه البته نه ب دلم برایش تنگ شد؛كردم. خالصه در خانه آرامش نبود. اما بعد از اینكه خانه را ترك كرد، نمي

كردم كه تا این حد دلتنگش هایش بلكه دلم براي خود او تنگ شده بود و هرگز تصور نميخاطر جر و بحث

 شوم.

ردار شد. هنگامي كه نوه ما بدنيا آمد، چند سال بعد، جولي ازدواج كرد و مدت زمان كوتاهي پس از آن، با

خواست كه من بهترین حال ممكن را داشتم. اما این شرایط آرماني چندان دوام نداشت. جولي قطعا مي

 تو اگر» پسرش و نوه ما را به عنوان یك گياهخوار پرورش بدهد. اینبار اما من كوتاه نيامدم و به او گفتم:

در  «گناه را به خطر بيندازي.خراب كني اما نباید سالمتي این بچه بيتواني زندگي خودت را بخواهي مي

كودك آزاري بود. حتي من یكبار تصميم گرفتم كه با مركز خدمات  داد،نظر من كاري كه او انجام مي

كردم كه آنها یا دخترم را حمایت از كودكان تماس بگيرم و موضوع را به آنها اطالع بدهم. من تصور مي

خواهند كرد تا  فرزندش را درست تغذیه كند یا بچه را از او خواهند گرفت. اما همسرم اجازه نداد كه مجبور 

 این كار را انجام بدهم.

توانستم اجازه بدهم كه او چنين با آنكه من در نهایت توانستم گياهخوار بودن جولي را تحمل كنم اما نمي

ما به حدي باال گرفت كه او با من قطع رابطه كرد. تعصب  كاري را با پسرش انجام بدهد. در نهایت اختالف

ام احمقانه وي به گياهخواري نه تنها باعث قطع رابطه من با دخترم شد بلكه به قيمت قطع رابطه من با نوه

اش برویم. رابطه من و داد كه ما به خانهآورد و نه اجازه مينيز تمام شد چون او نه پسرش را به خانه ما مي

 كامال قطع شده بود.او 

خواستم كه به نحوي، این رابطه را برقرار كنم به همين دليل از طریق همسرم از او سئوال كردم البته من مي

خواهد. )او حتي حاضر نبود تلفني هم با من صحبت كند( كه براي سالگرد بعدي تولد خود چه هدیه اي مي

را بخوانم. من  رژیم غذایي براي آمریكاي جدیدكتاب  خواهد كه من،او از طریق مادرش به من گفت كه مي

به او گفتم كه غير ممكن است چون وقت زیادي از من خواهد گرفت. او گفت هر چند ساعت كه من، صرف 

داند ام را ببينم. او بسيار باهوش است و ميخواندن این كتاب بكنم او معادل آن اجازه خواهد داد تا من نوه

 كه نقطه ضعف من كجاست.

را خواندم آقاي رابينز. من همه كتاب و تك تك كلمات آن را خواندم. خب اینگونه شد كه من كتاب شما 

آنچه در این كتاب بيش از سایر موارد مرا تحت تاثير قرار داد، شرح شما در مورد چگونگي رفتار امروزي ما  

م كه افقكردم كه اوضاع تا این حد بد باشد. واقعا هولناك بود و كامال با شما موبا حيوانات بود. من فكر نمي

رحمي بسيار شدید رحمي چيست و این بيدانم كه بينباید اجازه بدهيم كه این رفتار تداوم یابد. من مي
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اید اما هيچ كتابي تا این اندازه زنم بارها شنيدههایي را كه مياست. من مطمئن هستم كه شما این حرف

 روي من تاثير نگذاشته بود. در واقع این كتاب مرا له كرد.

گامي كه خواندن كتاب تمام شد به دخترم زنگ زدم. او به محض اینكه فهميد من پشت خط هستم هن

خواهم بله، اما من این كتاب را خواندم و مي»من به او گفتم:« مگر نگفته بودم كه با من تماس نگير.» گفت:

 «همراه با پسرت براي شام به خانه ما بيایي.

د دانستم كه بایحرفي كه بعدا به دخترم زدم برایم آسان نبود. اما من مي آقا رابينز! من آدم مغروري هستم و

جولي عزیزترینم! لطفا مرا ببخش. اگر تو به خانه ما بيایي، دیگر » چه بكنم و این كار را كردم. من گفتم:

گر ما دی ام. اگر تو بيایي،دعوا نخوایم كرد. من مرتكب اشتباه بزرگي شدم و حاال به این واقعيت پي برده

 «كس درست نخواهيم كرد.گوشت براي هيچ

كرد اما در آن زمان متوجه در آن سوي خط، سكوت حكمفرما بود. من بعدها متوجه شدم كه او گریه مي

ر دهم كه هرگز دقول مي» دانسم كه باید یك چيز دیگر هم بگویم.  به او گفتم:گریه او نشده بودم. من مي

 «داري صنعتي آمده پخته نشود.این خانه گوشتي كه از دام

 «كني؟شوخي مي» دخترم در عين ناباوري پرسيد:

 «گویم.كنم. حقيقت را مينه شوخي نمي» من گفتم:

 «آیيم.ما داریم مي» او گفت:

ریم. خمن واقعا حقيقت را گفتم. از آن زمان به بعد، دیگر گوشت در خانه ما پخته نشد. ما دیگر گوشت نمي

هاي سویا و سایر مواد غذایي متنوع دهد كه چگونه همبرگرهاي سبزیجات، خوراكزش ميجولي به ما آمو

كردم، بخوریم. من از خوردن این غذاها ناراحت نيستم و مصرف این مواد كه من قبال آنها را مسخره مي

 دانم.غذایي را نوعي ماجراجویي مي

بخوریم و هم اوقات شادي داشته باشيم. آقاي رابينز! آیا اند تا هم غذا از آن زمان، آنها بارها به خانه ما آمده

ام را توانيد درك كنيد كه نخوردن گوشت چه چيزي براي من به ارمغان آورده است؟ من دخترم و نوهمي

ام حتي یكبار هم مبتال به سرما خوردگي، العاده است و نوهام. دخترم، یك انسان فوقبار دیگر بدست آورده

ت گوید علنشده است. جولي مي شوند،ها معموال به آن مبتال ميهایي كه بچهسایر بيماريعفونت گوش و 

گویم كه دليل بيمار نشدن او این است كه بهترین خورد. اما من ميسالمتي فرزندش، غذاهایي است كه مي

 مادر دنيا را دارد.

 ؛شما است. با حيوانات نباید اینگونه رفتار شودشود، بد و بسيار بد است. حق با رفتاري كه با این حيوانات مي

 هرگز، هرگز، هرگز، هرگز، هرگز.

دهم. من هرگز به گوشت حيواناتي كه مورد بد من همان قولي را كه به جولي داده بودم، به شما هم مي

 اند، لب نخواهم زد.رفتاري قرار گرفته

دیگر مانند « خوردد و او دوستان خود را نميحيوانات، دوست او هستن»گوید، حاال هنگامي كه جولي مي

دانم دیگر مخالف چنين شخص كنم. من فقط لبخند مي زنم و از اینكه ميگذشته با او بحث و مخالفت نمي

 دانم كه بهام خير شوم و ميتوانم در چشمان نوهاي نيستم، خوشحالم. و بسيار خوشحالم از اینكه ميویژه

 كنم.او، كمك ميبهتر شدن این جهان براي 

 با احترام

 شود() به نام نویسنده نامه به درخواست خودش اشاره نمي
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 سفر

وكيلي كه این نامه را نوشت و همچنين پرورش دهنده خوكي كه احساسات واقعي خود را بروز داد و زندگي خود را 

شان با شيوده  مهرورزي و عاطفه يتغيير داد، یك نقطه مشترك دارند. هر دوي آنها راهي  براي منطبق كردن زندگ

 اند.پيدا كرده

ما به چنين افرادي نياز داریم؛ افرادي كه نداي انسانيت خود را بشنوند و به آن واكنش نشان دهند. ما به افرادي نياز 

ر د كنند كه ما همداریم كه براي حفظ كرامت و خویشاوندي انواع زندگي، ایستادگي كنند. آنها به ما یادآوري مي

 ایم.ها به یكدیگر و به تمام موجودات زنده پيوند خوردهها و هم در شاديرنج

گویند كه نيازي نيست ما دلسوزي و احساسات خود را به حيوانات بسط بدهيم چون در كتاب مقدس گفته برخي مي

و پسر دارید و شما واقعا به چه معني است؟ فرض كنيم كه شما د 189شده كه ما بر آنها چيرگي داریم. اما چيرگي

هنگامي كه من خانه نيستم » گویيد:خواهيد شام را بيرون از خانه بخورید. حين ترك خانه، به پسر بزرگ تان ميمي

 دهيد. اینطور نيست؟شما با این كار به پسر بزرگ تر قدرت چيرگي بر دیگري را مي« تو سرپرست خانه هستي.

و ببينيد كه پسر بزرگ تان  به پسر كوچك تر  بي رحمي كرده، چه احساسي اما اگر چند ساعت بعد به خانه برگردید 

 كنيد؟پيدا مي

 چيرگي به معني سرپرستي و احترام است. به معني مراقبت از سایر موجودات است نه آزار دادن آنها.

بگریزیم یا آن را توانيم از این حس در دوران ما حس مهرباني مردم نسبت به حيوانات برانگيخته شده است. ما مي

گيریم مسخره كنيم. اما هنگامي كه تصميم مي توانيم افرادي را كه چنين احساسي را دارند،انكار كنيم. ما همچنين مي

 تر براي همه ما تبدیل بشود.تر و مهربانتواند به مكاني امنبا آگاهي غذا بخوریم، واقعا احساس مي كنيم كه جهان مي

زایش كنند، افیه من از هزاران كتاب تغذیه كه شما را به مصرف محصوالت حيواني تشویق ميباور كنيد كه علت گال

ها نيست، هر چند كه این موضوع هم حقيقت دارد. احتمال ابتالي شما به بيماري قلبي، سرطان و سایر بيماري

د گوشتشان كننه به شما توصيه ميها این است كه آنها هرگز به درد و رنج حيواناتي كبزرگترین مشكل من با این كتاب

كنند. كامال مشخص است كه براي آنها درد و رنج حيواناتي كه براي توليد گوشت استفاده شده را بخورید، اشاره نمي

 اند محلي از اعراب ندارد. 

وليد شده، تكنم كه با خوردن محصوالتي كه در یك سيستم مبتني بر رنج كشيدن ميلياردها موجود زنده من فكر نمي

 سالمت واقعي هيچ كس تضمين شود.

عقتدم نيستيم. من مانسان،  فراتر از این است. ما تنها یك موجود فيزیكي كه نياز به چند گرم آهن در روز داشته باشد، 

و دلسوزي داریم. ما همچنين نياز داریم كه دلسوزي و عاطفه خود را  ما موجودات معنوي هستيم كه نياز به احترام

 نمایان كنيم و نياز داریم كه به زندگي احترام بگذاریم و عشق بورزیم.

كنند كه از زندگي جدا هستيم. اما نيروهایي هم در قلب ما هست در فرهنگ ما نيروهایي وجود دارند كه به القا مي

مانند ما از همين كنند بيدار شویم و جایگاه خود را به صورت مسالمت آميز در كنار موجودات دیگر كه كه كمك مي

 كنند، پيدا كنيم.هوا  تنفس مي

ایم تا به آزار و اذیت سایر موجودات بپردازیم. ما آمده ایم كه زندگي كنيم و به زندگي كردن دیگران ما به هستي نيامده

 كمك كنيم.

 هر وعده غذایي، بخشي از این سفر است.

 

 

                                                 
189 dominion 
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 1۳فصل 

 

 انتخاب هایی برای محیط زیست سالم
 

سال پيش، بيشتر مردم فكر  350هاي عمده در تاریخ این بوده كه سياره ما كروي است. تا همين  یكي از كشف

 كردند كه زمين، صاف است.مي

دیگر صورت فيزیكي به یكهنگامي كه متوجه شدیم زمين كروي  است، فهميدیم كه چگونه نقاط مختلف سياره ما به 

سقوط نخواهيم كرد اما در عوض در یك مسير  متصل هستند. دیدیم كه اگر در یك جهت حركت كنيم، از لبه زمين،

ایم، باز خواهيم گشت. این، یك اي كه حركت خود را شروع كردهاي شكل حركت كرده و در نهایت به همان نقطهدایره

 تر هستيم.وزه ما در حال آموختن نكته اي حتي مهمكشف مهم براي اجداد ما بود.  امر

، در دانشگاه آكسفورد، مدرسه طب هاروارد و دانشگاه كاليفرنياي سن فرانسيسكو پژوهش كرده است. 190آرت ساسمن

 دهد:او در مورد این كشف با زبان بسيار ساده توضيح مي

هاي روي زمين با یكدیگر است. ما چگونگي پيوند مكانتر از امروز ما در حال آموختن چيزي هستيم كه بسيار مهم» 

 كند. زمين صاف نيست. زمين بسيار فراتر از یكایم كه زمين چگونه در قالب یك سيستم واحد فعاليت ميكشف كرده

 ...«كره است. زمين یك مجموعه یكپارچه است 

دار و مهمي با هاي معنيند. آنها به روشهاي فيزیكي و موجودات زنده سياره ما، به هم پيوسته هستتمام ویژگي»

ها و حيوانات، همگي نقش مهمي در  ها، گياهان، باكتريها، آتشفشانها، كوهكنند. ابرها، اقيانوسیكدیگر تعامل مي

 «كنند.فعاليت سياره ما ایفا مي

تگي توانيم وابسين شرایطي، ميایم. در چندر فضاهاي شهري، ما تقریبا به طور كامل توسط مردم و  اشياء محاصره شده

كنيم خود به سایر ابعاد زندگي را فراموش كنيم. وابستگي اي كه موجب سالم ماندن و  بقایمان مي شود. ما تصور مي

 كند.هوا، آب و انرژي مورد نياز ما را تأمين مي كند و فضوالت و فاضالب ما را مدیریت مي كه این اقتصاد است كه غذا،

چرخاند. امروزه مردم هر كند و چرخ اقتصاد ما را مييت، این زمين است كه این خدمات را به ما ارائه مياما در واقع

تگي وابس شوند كه ما یك موجود بيولوژیك هستيم و به اندازه هر موجود دیگري به كره زمين،چه بيشتر متوجه مي

ي هاي ما گاز دن منابع طبيعي را نابود كنيم و اگر فعاليتها و همچنيداریم. اگر ما آب و هوا را آلوده كنيم، اگر جنگل

تر از آنچه زمين توانایي جذب آنها را داشته باشد، انتشار بدهد، آنگاه اي را سریعاكسيد كربن و سایر گازهاي گلخانه

 شانس بقاي خود را روي سياره كاهش داده ایم.

ایم  ناپذیر به آن وابستهاره شكننده هستيم و به صورت جدایيافزایش آگاهي مردم در مورد اینكه ما بخشي از این سي

گذارد، فكر كنند. مثالً امروزه مردم شان روي محيط زیست تاثير ميباعث شده تا مردم در مورد اینكه چگونه زندگي

تا از اتالف  كنندهاي آب گرم خانه خود را عایق ميتوجه بيشتري به مصرف بهينه انرژي دارند. آنها مخازن و  لوله

ر وسایل كن، آبگرمگن و سایهایي كه یخچال، فریزر، ماشين لباسشویي، خشكانرژي جلوگيري كنند. همچنين فروشگاه

 دهند. ها را نشان ميوري انرژي دستگاهبندي بهرهفروشند ردهخانگي مي

                                                 
190 Art Sussman 
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ها همچنين با درز بندي كنند. آنش ميكنند كم و یا خاموهایي را كه از آنها استفاده نميمردم، وسایل گرمایشي اتاق

هاي كنند. همچنين آنها براي كاهش هزینهجویي ميهاي سيستم گرمایش، در مصرف انرژي صرفهو عایق كردن كانال

 كنند. ها را باز ميها، پنجرهبندند و شبها را در روزهاي گرم ميها و كركرهسيستم سرمایش، پرده

 كنند و در مصرفهاي فلورسنت فشرده استفاده ميهاي كم مصرف مثل المپري از المپهمچنين این روزها عده بيشت

كنند. همچنين مردم با انجام یك كار ساده یعني خاموش كردن المپ موقع ترك اتاق انرژي و پول صرفه جویي مي

 كنند. به صرفه جویي انرژي كمك مي

توان اند كه دیگر نميجلوه مي كند. مثال مردم متوجه شده هاي گوناگونافزایش آگاهي زیست محيطي مردم به شيوه

اندازیم باالخره یا به داني وجود ندارد. چيزهایي را كه ما دور ميانداخت چون مكاني به عنوان زباله« دور»چيزي را 

اهش و همچنين كسوزي. براي صرفه جویي در منابع هاي زبالهشوند یا به اقيانوس یا كورهمراكز دفن زباله منتهي مي

كنند. همچنين آنها مصرف پوشك هاي آلومينيومي را بازیافت ميها و قوطيها، شيشهميزان توليد زباله، مردم روزنامه

 كنند.و نوارهاي بهداشتي را كاهش مي دهند و برخي نيز فضوالت آشپزخانه و حياط را به كمپوست تبدیل مي

شوند در حال افزایش است. كولرها و فریزرهاي ما هاي بازیافتي منتشر ميهایي كه روي كاغذهر روز، تعداد روزنامه

ند. كنشود، استفاده نميدیگر از گازهاي سي اف سي )كلروفلوئور كربن( كه منجر به آسيب دیدن الیه اوزون مي

اد بيشتري ها در حال افزایش است. شهرها در حال نصب تعددر همه مكان 191استفاده از گاراژهاي خودرو اشتراكي

م هاي كها هستند. فروش محصوالت خانگي دوستدار زمين مانند شویندههاي بازیافت زباله در كوچه و خيابانسطل

فسفات در حال افزایش است. همچنين بزرگترین شركت خانه سازي كشور و همچنين بزرگترین  فروشنده تجهيزات 

 ند كرد تا فروش چوب درختان قدیمي و كهن را متوقف كنند. اند كه تالش خواهخانه )هوم دپو و لووي( اعالم كرده

اند كه باید به زمين احترام گذاشت و در محدوده آن زندگي كرد. تعداد بيشتري از مردم امروزه به این نياز پي برده

ش خود را كاه 192«ردپاي زیست محيطي»تر زندگي كنيم و در صورت امكان، بسياري از ما در تالش هستيم تا سبك

اند كه طرفدار حفظ منابع طبيعي هستند. تقریبا همه درصد مردم آمریكا در یك نظر سنجي اعالم كرده 80دهيم. 

 هاي انسان در حال تخریب است.اند كه محيط زیست به دليل فعاليتاین واقعيت تلخ را درك كرده

انفرادي انجام دهيم تا در كنار كاستن از سرعت توانيم به صورت با این حال بسياري از ما كماكان از اقدامي كه مي

تخریب محيط زیست، به سمت یك زندگي پایدار زیستي محيطي حركت كنيم، غافل هستيم. تعداد كمي از ما نسبت 

توانيم با یك اقدام، همزمان از آلودگي محيط زیست جلوگيري كنيم، منابع طبيعي به این موضوع آگاه هستيم كه مي

 محافظت كنيم. از سياره ارزشمند خود و حياتي كه روي آن جریان دارد، را حفظ كنيم و

تواند ورق را برگرداند. با در واقع تنها یك اقدام وجود دارد كه انجام آن در توان همه ما هست و همين یك اقدام مي

 این حال بيشتر ما نسبت به این اقدام بيگانه هستيم.

 كنم.خورید صحبت ميمن در مورد آنچه مي

 ميهمانداران سياره؟
 كردند. این حيوانات،ها به طور سنتي نقش مهمي در انطباق دامپروري با اصول زیست محيطي ایفا ميحيوانات مزرعه

خوردند و سپس مي توانستند مصرف كنند،علف، باقيمانده هاي محصول و ته مانده هاي آشپزخانه را كه مردم نمي

كردند. مدفوع آنها مواد مغذي مورد نياز خاك را تامين تبدیل مي مردم قابل استفاده بود،آنها را به غذاهایي كه براي 

زدند. حيوانات به شيوه هاي دیگري هم به هاي خود را شخم ميكرد. همچنين كشاورزان به كمك حيوانات، زمينمي

 كردند. ها خدمت ميانسان

                                                 
191 carpool 

192 ecological footprint  
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مپروري صنعتي تغيير كرد. در دامپروري صنعتي تعداد كثيري از اما همه اینها با تبدیل شدن دامپروري سنتي به دا

شوند. در پي توسعه و مكانيزه شدن دامپروري صنعتي، حيوانات در خط توليدهاي صنعتي عظيم تبدیل به گوشت مي

ميليارد دام روي زمين وجود دارد یعني  20سال اخير چهار برابر شده است. در حال حاضر  50توليد جهاني گوشت در 

 [1]ها. بيش از سه برابر تعداد انسان

تاثير نبوده است. با توجه به اینكه صنعت توليد مواد غذایي زیر اي روي محيط زیست  بيقطعا چنين تغييرات عمده

 تبعات زیست محيطي اجتناب ناپذیر بوده است. هاي دامپروري تجاري در آمده است، به موازات آنسلطه شركت

هایي كوچك بودند كه در آنها، گاوها در تا همين چند وقت پيش، بيشتر دامداري هاي لبني در آمریكا، دامداري

 گاوهاي شود،  چراگاه ناميده مي« سرزمين لبنيات آمریكا»كردند. مراتع ایالت ویسكانسين كه چمنزارها، چرا مي

اند و دامداري هاي صنعتي هر یك با هزاران هاي كوچك تعطيل شدهگرنزي بود. اما امروزه، بيشتر دامداري هولشتاین و

 توان دامپروري ناميد بلكه بایداي را دیگر نمياند. به قول یك دامدار، چنين عمليات گستردهگاو، جایگزین آنها شده

 [2] ناميد.« هكتار انبار كود 10هكتار سيمان و  60»آن را 

هاي رسد. البته این صنعت كارآمد است، اگر شما هزینهدامپروري كامال صنعتي، گسترش یافته چون كارآمدتر نظر مي

 روستایي را به حساب نياورید. بزرگتر آن از جمله آلودگي ایجاد شده توسط كشاورزي شيميایي و زوال فرهنگ

 كند به گفته علم پزشكيهایي كه غذاي  ما را تأمين ميسه گانه وجود دارد: همان سيستمدر دامداري صنعتي یك شرّ 

رحم ها كه نسبت به حيوانات بسيار بيسالمتي ما را هم به خطر مي اندازد: دامپروري صنعتي و مراكز پرواربندي دام

 كند. هستند؛ چرخ حيات در كره زمين را هم فلج مي

ني، بان جهاهاي زیست محيطي غير انتفاعي مانند انستيتو دیدهن بيطرف و همچنين سازمانهاي اخير، محققادر سال

نجات زمين، اتحادیه دانشمندان دلواپس، جامعه آدوبون، شوراي دفاعي منابع طبيعي، بنياد دفاع زیست محيطي و 

 كه فرایند مدرن توليد گوشت بهاند تا به مردم و همچنين مسئوالن در مورد صدماتي باشگاه سيرا، همگي تالش كرده

 هشدار بدهند.   كند،محيط زیست وارد مي

اي شود. برخي در دامپروري صنعتي نيز شاهد هزینهالبته این هشدارها تنها از سوي طرفداران محيط زیست بيان نمي

روري در ستاد دامپپردازند. پيتر آر چيكي اهستند كه محيط زیست شكننده سياره براي رشد و توسعه این صنعت مي

 1999دانشگاه اورگن و همچنين عضو هيات تحریریه مجله علوم حيواني و سایر مجالت صنعت است. او در سال 

 نوشت:

هاي لبني كوچك به واحدهاي روند فعلي پرورش گاوها در دامداري هاي بزرگ، همانا تبدیل دامداري» 

رورش محلي ماكيان و خوك به واحدهاي قرنطينه عظيم صنعتي با ظرفيت هزار تا ده هزار گاو، تبدیل پ

 [3]« انفرادي...  بمباران محيط زیست با مشكالت مربوط به آلودگي منابع آب زیرزميني و هواست.

 

 

 روند؟ها به كجا میآب
ها شود؛ بيابانزندگي شكوفا ميزندگي روي زمين در آب آغاز شد و زندگي همواره به آب وابسته بوده است. با  آب، 

شوند. بدون آب، ما آنجلس تبدیل ميبه باغ، جنگل هاي تناور و یا كالنشهرهاي پر رونق مانند تل آویو و یا لس

 ميریم.مي

كنيم. متاسفانه ما با این حال چون این منبع ارزشمند در دسترس ما است، بسياري از ما  آن را كم اهميت فرض مي

اي هستيم كه مجبور شویم ارزش این گنج طبيعي را به شيوه اي بسيار د در حال نزدیك شدن به نقطهبا سرعت زیا

 اي در حال ناپدید شدن هستند.سخت درك كنيم. منابع آب قابل مصرف ما به گونه هشدار دهنده
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جمعيت باعث بيني كرد كه افزایش مصرف آب در آینده در پي افزایش ، كميسيون جهاني آب پيش2000در سال 

تحميل فشار غير قابل تحمل به محيط زیست خواهد شد كه این فشار نه تنها باعث از بين رفتن تنوع زیستي مي »

اي حفظ تواند منابع ضرروي برشود بلكه باعث دور باطل فشار به اكوسيستم خواهد شد طوري كه اكوسيستم دیگر نمي

 [4]« ها را تامين كند.حيات گياهان و انسان

امروز به هر كجا كه نگاه كنيد، به ویژه در غرب آمریكا، مردم در حال ذخيره و صرفه جویي آب هستند. شما مردمي 

كنند؛ مصرف استفاده ميو شيرهاي كم ها و همچنين توالتشویند؛ از سردوشيبينيد كه كمتر خودرویشان را ميرا مي

كنند. همچنين افراد هشيار هنگام مسواك زدن و یا تراشيدن در برابر خشكسالي استفاده مياز منظره سازي هاي مقاوم 

 گذارند مگر زماني كه بخواهند مسواك، دهان، تيغ و یا صورت خود را بشویند.ریش خود، شير آب را باز نمي

به اندازه پيروي از یك رژیم  جویي آباین اقدامات محتاطانه موثر است اما مجموع همه این اقدامات در زمينه صرفه

 غذایي گياهي، موثر نيست.

 دانيمآنچه كه می

  آب مورد نياز براي توليد یك كيلو گوشت گوساله آمریكایي به گفته اتحادیه ملي توليد كنندگان گوشت

 [5]ليتر   4400گوساله: 

  آب مورد نياز براي توليد یك كيلو گوشت گوساله آمریكایي به گفته دكتر جرج بورگ استروم، رئيس بخش

 [6]ليتر   25090علوم غذا و تغذیه انساني در كالج كشاورزي و منابع طبيعي دانشگاه ميشيگان: 

 [7]ليتر   24700ایي به گفته بنياد آموزش آب: آب مورد نياز براي توليد یك كيلو گوشت گوساله كاليفرني 

  آب مورد نياز براي توليد یك كيلو غذا در كاليفرنيا به گفته متخصصان خاك و آب بخش كشاورزي دانشگاه

 [8]كنند: كاليفرنيا كه با مشاوران دامپروري ها همكاري مي

o :ليتر 231 یك كيلو كلم 

o  :ليتر 231یك كيلو گوجه فرنگي 

o  :ليتر 241یك كيلو سيب زميني 

o  :ليتر 251یك كيلو گندم 

o  :ليتر 331یك كيلو هویج 

o  :ليتر 491یك كيلو سيب 

o  :ليتر 8170یك كيلو گوشت مرغ 

o :ليتر 16300 یك كيلو گوشت خوك 

o   :ليتر 52300یك كيلو گوشت گاو 

گيرید. فرض كنيم كه هر دوش گرفتن ه قضيه نگاه كرد: فرض كنيم كه شما هر روز دوش ميشود بطور هم مي این

دقيقه دوش مي گيرید.  49دقيقه به طول بينجامد. در این صورت شما هر هفته در مجموع  7شما به طور متوسط 

 كنيم. دقيقه مي 50براي اینكه محاسبه آسان شود این عدد را گرد و تبدیل به 

دقيقه  50ليتر در هر دقيقه و  9ليتر در هر دقيقه باشد.  9كنيم كه شدت جریان آب در سر دوشي شما، حال فرض 

 ليتر آب براي دوش گرفتن مصرف مي كنيد. 450در هر هفته به این معني است كه شما هر هفته 

ليتر  آب براي دوش گرفتن استفاده  23400بينيد كه در سال هفته در سال ضرب كنيد. مي 52این عدد را در 

 كنيد.مي

ليتر( كه توسط بنياد  24700هنگامي كه این عدد را با ميزان آب الزم براي توليد یك كيلو گوشت گاو  كاليفرنيایي )

شوید. امروزه اگر شما یك كيلو گوشت نخورید كنيد متوجه یك نكته عجيب ميآموزش آب محاسبه شده  مقایسه مي

جویي خواهيد كرد. همچنين با استفاده از آمار و ارقام از شش ماه دوش نگرفتن، در مصرف آب صرفه معادل بيش
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شوید كه نخوردن یك كيلو گوشت گاو  متخصصان خاك و آب در بخش كشاورزي دانشگاه كاليفرنيا متوجه مي

 جویي مي كند.كاليفرنيایي به اندازه یك سال دوش نگرفتن شما، در مصرف آب صرفه

ایي و نفت، مواد شيمي آنجلس نيست. همچنين صنایعدر كاليفرنيا، بيشترین مصرف كننده آب، شهر لس»

دفاعي هم نيستند. مزارع انگور و گوجه فرنگي هم نيستند. بلكه بيشترین مصرف كننده آب، علوفه اي هستند 

اري و بسي -آب در غرب آمریكاشوند.... علت بحران كه در مناطق نيمه بياباني براي تغذیه گاوها، كشت مي

مارك ریسنر، نویسنده « ) توان در یك كلمه خالصه كرد: دامرا مي -پيامد آن  از مشكالت زیست محيطي

 (193كتاب صحراي كادیالك

شود به مقادیر متفاوتي از آب نياز دارد. گوشتي كه در جنوب شرق توليد گوشتي كه در نقاط مختلف كشور توليد مي

ل شود؛ چرا كه به دليل بارندگي بيشتر در فصب كمتري نياز دارد تا گوشتي كه در سایر مناطق توليد ميشود به آمي

رشد گياهان در جنوب شرق، نياز به آبياري چنداني نيست. از سوي دیگر، توليد گوشت در  آریزونا و كلورادو  حتي به 

 آب بيشتري نسبت به كاليفرنيا نياز دارد.

یك كيلو گوشت گاو نسبت به یك كيلو گوشت خوك یا مرغ به آب بيشتري نياز دارد این است كه دليل اینكه توليد 

صنایع خوك و ماكيان در آمریكا بيشتر در مناطقي متمركز هستند كه مزارع غالت به آبياري نياز ندارند و اگر هم نياز 

ها در تبدیل خوراك به گوشت، بيشتر ا و مرغهوري خوكداشته باشند، این نياز بسيار اندك است. همچنين ميزان بهره

 از گاوها است.

كند. اما بسيار مهم است كه ما مصرف آب را كنند كه توليد گوشت، آب زیادي را مصرف نميالبته، گاوداران تاكيد مي

كه  يكم نگيریم همانگونه كه دست كم نگرفتن مقدار بنزین مورد نياز براي رسيدن به مقصد آن هم در شرایطدست

 گيري وجود ندارد، اهميت دارد. در مسير، امكان سوخت

هاي ها و یا سفرهها از  چاهدهند. ما نباید پمپاژ كردن آبها تا لحظات آخر خود را نشان نميدر هر دو حالت، كاستي

آب زیرزميني به صورت ناپایدار ادامه بدهيم تا زماني آب این منابع به پایان برسند. این كار دقيقا مانند رانندگي كردن 

جه گيرد و شما نتيدهيد و ماشين سرعت مين است. شما پدال گاز را فشار ميبا یك خودروي بدون درجه نشانگر بنزی

تر كم نگرفتن مصرف آب از این هم مهمرسد. اما دستگيرید كه بنزین كافي دارید اما ناگهان بنزین به پایان ميمي

ي وجود دارد اما براي آب، هایي مانند هيدروژن، انرژي خورشيدي و بادي و سایر منابع انرژاست. براي نفت، جایگزین

 توانيم غذا توليد كنيم و چرخه حيات را حفظ كنيم. جایگزیني وجود ندارد. اگر آب به اتمام برسد، ما نمي

 [9](1999)آدوبن « شود.ها و به ویژه گاوها استفاده ميتقریبا نيمي از آب مصرف شده در این كشور براي پرورش دام» 

 حركت با باك خالی
ها سال طول كشيد تا اینكه طبيعت، سفره آبي بزرگ اوگاالال را كه از جنوب داكوتا تا تگزاس امتداد دارد بوجود ميليون

هاي كشاورزي جهان كه خيز ترین زمينبياورد. این بزرگترین سفره آب زیرميني جهان است و زیر برخي از حاصل

واقع است. یكي از دالیلي كه آمریكا با فاصله، بزرگترین توليد كننده سرانه غله در جهان كمربند غله آمریكا نام دارد 

 همين سفره آب زیرزميني است. و یكي از بزرگترین صادركنندگان غذا در جهان است،

 شوند كه تقریبا یك سوم آبي كهمعروف، به حدي توسط این سفره آب زیرزميني آبياري مي« امواج كهربایي غله»

شود. اوگاالال یك سفره آب زیرزميني فسيلي است؛ شود از همين اوگاالال تامين ميبراي آبياري در آمریكا استفاده مي

هاي آخرین عصر یخبندان است. این سفره مانند رودخانه و یا یعني آب موجود در آن حاصل از آب شدن توده یخ

 آب این سفره تمام شود، دیگر حيات آن به پایان رسيده است. مخزن نيست كه با آب باران پر شود. به همين دليل اگر

پنجاه سال قبل، سفره بزرگ آب زیرزميني اوگاالالي تقریباً دست نخورده بود چون ميزان آب استخراج شده از آن، 

ب كرد. اما با ظهور دامپروري صنعتي و مراكز پرورش گاوهاي گوشتي، ميزان آ اي به كليت سفره وارد نميلطمه

                                                 
193 Cadilac Desert 
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ميليارد مترمكعب آب از این سفره  134استخراج شده از اوگاالال به شدت افزایش یافت. در حال حاضر ساالنه بيش از 

گيرد. همچنين هر سال شود كه بيشتر آن براي توليد گوشت گاو مورد استفاده قرار ميآب زیرزميني برداشت مي

راي توليد گوشت گاو بسيار بيشتر از مجموع آب برداشت شده ميزان آب برداشت شده از سفره آب زیرزميني اوگاالال ب

د، شوناميده مي« سبد نان جهان»براي پرورش ميوه و سبزیجات در كل كشور است. كمربند غالت آمریكا كه اغلب 

 ها.كند تا نان براي انساندر واقع  بيشتري غذا براي دام هاي دامپروري توليد مي

هاي آن خشك شده است. در شمال غرب ال با شتاب در حال افت است و برخي از چاهبه همين دليل سطح آب اوگاال

، یك چهارم سهم این ایالت از سفره آب زیرزميني، خالي شده بود. در آن زمان، بيش از 1990تگزاس، در اواسط دهه 

دند و خشك شده بودند آب خود را از دست داده بو شدند،آبياري مي 1970هاي تگزاس كه در دهه یك سوم از زمين

ها كه روزي مزارعي حاصلخيز بوند براي ها وجود نداشت. بدون آب، این زمينو دیگر امكان توليد غذا از این زمين

 هميشه تبدیل به صحرا خواهند شد. 

 هاي كانزاس، نبرسكا،اي نزدیك بيشتر چاهاگر ما با همين روند، آب از اوگاالال آب استخراج كنيم، در آینده

د ها خواهنها قابل زندگي براي انسانهایي از این ایالتكلورادو و نيومكزیكو خشك خواهند شد و تنها بخشاكالهما،

بود. این سناریو شاید شبيه داستان علمي تخيلي بد به نظر بياید اما بسياري از كارشناسان مطرح محيط زیست، 

 گوید كه تبعات آن شدید خواهد بود:بان جهاني ميير دیدهاند. اد آیرس سردببيني كردهسرنوشتي مشابه را پيش

آمریكا بيشتر و یا حتي تمام مازاد توليد غله خود را از دست خواهد داد. در چنين شرایطي این كشور توان »

 [10]«  خود .... براي تامين امنيت غذایي جمعيت خود را از دست خواهد داد....

هاي آب زیرزميني منابعي تمام شود بلكه در سراسر جهان صادق است. سفرهین روند تنها محدود به اوگاالال نمياما ا

ایم و براي سير كردن شكم خود به آنها شونده هستند كه ما این منابع آب شرب را از گذشتگان خود به ارث برده

 تن هستند. اي در حال از بين رفایم اما با سرعت هشدار دهندهوابسته

آب  هايهاي برقي و دیزلي براي استخراج آب از سفرهتنها در نيم قرن اخير ما به توانایي استفاده از پمپ» 

 زیرزميني دست یافتيم و طي چند دهه این منابع آبي را تهي خواهيم كرد... اختصاص آب به پرورش گاو،

 چاه در سراسر جهان رو خشكي روند. هند،ها خوك و مرغ به جاي پرورش گياهان باعث شده تا ميليون

هاي اي آب از سفرهچين، آفریقاي شمالي و آمریكا همگي با كسري آب شيرین مواجه هستند یعني به اندازه

 [11](  1999مجله تایم «)كنند كه امكان جایگزیني آن با آب باران وجود ندارد.آب زیرزميني استخراج مي

 اتحادیه ملي توليد كنندگان گوشت گاو ، نظر منحصر به خود را دارد. به گفته این اتحادیه: ا این حال،ب

رود. این آب به عنوان بخشي از چرخه هيدرولوژیكي آب استفاده شده در فرایند توليد گوشت گاو، هدر نمي» 

ا در شوند بخار شده و یزارها آبياري ميشود... به عنوان مثال، بيشتر آبي كه با آن گندمطبيعت، بازیافت مي

 شود. یكاي دیگري از چرخه هيدرولوژیكي نمایان ميرود و به شكل  باران و یا نهر، در منطقهزمين فرو مي

ساعت به چرخه  24متر مكعب آب در طي  68شود هكتار ذرت كه براي خوراك گاو پرورش داده مي

 «گرداند.هيدولوژیكي باز مي

آب چه باشد. آبي كه در پرورش گوشت گاو استفاده « باز گرداندن»گي دارد كه معني مورد نظر شما از البته بست

. آب از شودماند اما بيشتر آن براي مصرف انسان غير قابل استفاده ميشود در چرخه هيدرولوژیكي سياره باقي ميمي

ف انسان است( برداشته شده و براي آبياري یك سفره آب زیرزميني )یا هرجاي دیگري كه قابل دسترسي براي مصر

درصد از  71ریزد )ها ميشود. این آب در نهایت بخار مي شود و بيشتر آن به شكل باران به اقيانوسزمين استفاده مي

رود كه دیگر قابل دسترسي انسان نيست. عالوه بر این، سطح زمين را اقيانوس پوشانده است( و یا به جاي دیگر مي

شود ها و نهرها ميریزد منجر به فرسایش خاك و همچنين آلودگي رودخانهي آبي ميهااز مزارع به داخل راهآبي كه 
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شود. البته اگر زمين كشاورزي مورد نظر آغشته به كودهاي رود، غير قابل استفاده ميو به همين دليل آب پایين

 فرآیند توليد غالت آمریكا بي نهایت رایج است. شود. چيزي كه در ها باشد، وضعيت بدتر ميكشمصنوعي و آفت

درصد آب موجود در چرخه هيدرولوژیكي این سياره، شور است. آب شور براي موجودات خشكي زي سمي  97بيش از 

است چون آنها براي ادامه زندگي به آب شيرین نياز دارند. آبي كه به اندازه كافي عاري از نمك و قابل آشاميدن باشد، 

 0.0001كه دسترسي به آن دشوار است. تنها حدود هاي یخي و در اعماق زمين وجود دارد ها و  الیهبيشتر در یخچال

به همين دليل صرفه جویي در مصرف آب اهميت حياتي  [13] .درصد از آب شيرین به راحتي قابل استحصال است

 دارد.

 [14](كنيوزوی«)است.شود براي شناور كردن یك ناوشكن كافي كيلو گوشت گاو  استفاده مي 500آبي كه براي توليد » 

شود كه بيشتر ما به هدر مي دهيم. این آبي ميیك تغيير فرهنگي به سوي رژیم غذایي گياهي، موجب سد كردن راه

تغيير فرهنگي، ما را قادر خواهد ساخت تا از ارزشمندترین منبع طبيعي حفاظت كنيم. همچنين باعث خواهد شد كه 

 ا به اندازه كافي آب براي نوشيدن، پخت و پز، بهداشت و پرورش مواد غذایي داشته باشند.هاي مبچه

هاي خود یك جهان قابل زیست باقي بگذاریم، آنگاه باید از خود ها و نوهمند هستيم كه براي بچهاگر ما واقعا عالقه

از آن استفاده كنيم. هيچ تك اقدام دیگري  توانيم به صورت موثرسوال كنيم كه قدرت ما در كجا نهفته است و كجا مي

 به اندازه پيروي از یك رژیم غذایي گياهي، براي صرفه جویي در مصرف آب، موثر نيست.

 سوی ديگر گاو، خوك و مرغ
ميليارد  6ميليارد مرغ در برابر  7.6شوند بيش از جمعيت جهان است؛ هایي كه ساالنه  در آمریكا فراوري ميتعداد مرغ

 280ميليون بوقلمون در برابر  300هاي  آمریكا از جمعيت این كشور بيشتر است؛ انسان. همچنين تعداد بوقلمون

كنيد ميليون گاو در آمریكا وجود دارد. شما فكر مي 60ميليون خوك و  100ميليون انسان. عالوه بر این در حال حاضر 

 رود؟مي كه فضوالت توليد شده  این حيوانات به كجا

اگر مدفوع حيوانات به درستي مورد استفاده قرار بگيرد نه تنها فضوالت نيست بلكه یك كود طبيعي و قابل تجزیه در 

گرفت. اما امروزه، هنگامي ها براي تقویت خاك مورد استفاده قرار ميمحيط زیست است. در گذشته بيشتر مدفوع دام

شوند، بازگرداندن مدفوع این حيوانات به ر فضاهاي سربسته نگهداري ميكه تعداد زیادي حيوان در دامداري ها و د

 هاي شيميایيكشزمين، صرفه و توجيه اقتصادي ندارد. به همين دليل كشاورزي ما هر چه بيشتر به كودها و آفت

 وابسته شده است.  

شوند، بافت و اد شيميایي ميهاي مزارع ما كه از كود حيواني محروم هستند و به صورت مداوم آغشته به موخاك

توليد مواد  دهند. خاك سطحي، یك الیه حاصلخيز است كه بدون آن،قابليت حفظ خاك سطح خود را از دست مي

هزار كرجي شناور در  165رود براي پركردن افتد. مقدار خاك سطحي كه فقط در آیووا از بين ميغذایي به خطر مي

تاثير از دست دادن خاك » گوید:بان جهاني ميت. اِد آیرس از موسسه دیدهرودخانه ميسيسيپي در سال كافي اس

 [16]« سطحي براي اكوسيستم زمين، مانند از دست دادن خون براي یك انسان است.

مبرگر توليد هر همبرگر صدگرمي در آمریكا منجر به از بين رفتن خاك سطحي به ميزان پنج برابر وزن این ه

 [17]شود.مي

 یابند.به آب  شرب ما راه مي ها به جاي بازگشت به خاك و ساختن خاك سطحي،متاسفانه، فضوالت دام

ها توليد انبوه گوشت  به یكي از منابع اصلي توليد آلودگي تبدیل شده است. در گذشته شاید تپاله گاو موضوع لطيفه» 

هایي از جمله ها منجر به مرگ تعداد زیادي ماهي و همچنين شيوع بيماريهاي اخير فضوالت دامسالبود اما در 

شود كه در شده است. این بيماري منجر به زوال حافظه، پریشاني و یا سوختگي پوست در افرادي مي 194«فيستریا»

كنند.... دامداري هاي بزرگ ا، مدفوع توليد ميهبرابر انسان 130ها معرض آب آلوده قرار دارند. امروزه در آمریكا دام

                                                 
194 pfiesteria  
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)مجله تایم « كند.در حال تكثير هستند و در مناطق پرجمعيت، فضوالت آنها، آب آشاميدني مردم را آلوده مي

1999)[18] 

این كشور منتشر كرد. ها در گزارش مفصلي در مورد فضوالت دام ، كميته كشاورزي سناي آمریكا،1997در سال 

 اي از این گزارش را منتشر كرد:سرویس خبري اسكریپس هووارد، خالصه

شود كه ها كه مشحون از مواد شيميایي و ارگانيسم هاي بيماري زاست وارد خاك و آبي ميفضوالت دام» 

 يدن استفادههایشان و همچنين نوششست و شوي لباس خيلي از مردم در نهایت از آن  براي دوش گرفتن،

شود.... ها و همچنين بيمار شدن مردم ميمرگ ماهي ها،كنند. این فضوالت باعث آلوده شدن آب رودخانهمي

و مرگ  بار، بيماريهاي زیست محيطي فاجعهها در آن باال است،  آلودگيدر مناطقي كه تمركز پرورش دام

ها از ابتال به بيماري گالیه همسایه دارد، گزارش شده است... در هر مكاني كه دامداري صنعتي وجود

 [19]« اند.كرده

كنم. اما چون عامل این ام، برخي مواقع احساس هراس و  انزجار مياز زماني كه متوجه عمق این مشكالت شده

 ش كنيمتوانيم براي حل این مشكالت و پيشگيري از تكرار آن تالدانيم، ميمشكالت را مي

 دانيمآنچه كه می

 هزار متر مكعب 45مقدار نفت  نشت شده توسط كمپاني نفتي اكسون والدیز: 

در نيوریور در كاروليناي شمالي نشت كرد )هنگامي كه تاالب   1995ژوئن  21ميزان ادرار و مدفوع خوك كه در روز 

 [20]هزار متر مكعب  95منفجر شد.(:  هكتار از مدفوع خوك، 8حاوي 

 [21]ميليون قطعه  14تا  10هاي كشته شده در نتيجه تبعات فوري این فاجعه: تعداد ماهي

هاي ماهي در سراسر سواحل شرق ميانه شان بر اثر این فاجعه نابود شد: نيمي از گونههایي كه محل زندگيماهي

 [22]آمریكا

 [23]هكتار  364000ماهيگيري در آنها ممنوع شد:  سواحلي كه در نتيجه این فاجعه،

ميليون خوك در كاروليناي شمالي )كه این فضوالت در مخازن روباز نگهداري  7نسبت مدفوع توليد شد توسط 

  [23]  1به  4ميليون جمعيت این ایالت:  6.5ليد شده توسط شدند( در مقایسه با مدفوع تومي

 برابر بيشتر  100تا  10ها در فضوالت خوك در مقایسه با فاضالب انساني: ميزان تمركز نسبي پاتوژن

افزایش  در این ایالت به موازات رشد سریع توليد گوشت خوك در كاروليناي شمالي، مشكالت مرتبط با آلودگي آب نيز

ند. توانند شرایط را مدیریت كندهد كه آنها ميیافته است. شواري ملي توليد كنندگان گوشت خوك به ما تضمين مي

 اما دیگران نظر متفاوتي دارند...

 حق با كيست؟

 «دانند.توليد كنندگان گوشت خوك خود را متعهد به حفاظت از ميحط زیست مي» 

 [26]كنندگان گوشت خوك  شوراي ملي توليد -

 20بسيار جدي است.   به ازاي هر خانواده در كشور  ها،هاي كشور بر اثر جاري شدن فضوالت خوكآلودگي آبراه» 

شود. ما قوانين سفت و سختي براي تصفيه فضوالت انساني داریم اما ها توليد ميها و سایر دامتُن فضوالت خوك

 «انين مشابهي براي فضوالت حيواني یا وجود ندارد و یا اگر هم وجود داشته باشد، بسيار سرسري است.قو

 [27]اتحادیه دانشمندان دلواپس   -
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هاي هآبراها در مقياس گسترده و همچنين از بين رفتن تعداد زیادي ماهي در انسان اي كه باعث بيماريميكروب سمي

نامند.  مي« سلول جهنمي» نام دارد. در زبان عاميانه آن را  195هاي اخير شده، فيستریا پيسيدیاسواحل شرق در سال

اگر شما مبتال به این ميكروب شوید احتماالً دچار سوزش پوست، سردردهاي شدید، تاري چشم، حالت تهوع، استفراغ، 

براي  [28]ز دست دادن حافظه و یا اختالالت شناختي شدید خواهيد شد.مشكل در تنفس، اختالالت كليوي و كبدي، ا

ابتال به این عالئم الزم نيست كه حتما آب آلوده به این ميكروب را مصرف كنيد. كافي است كه پوستتان در معرض 

 آب آلوده باشد.

 [29]د. انال به فيستریا در كاليفرنياي شمالي از بين رفتههاي اخير  بيش از یك ميليارد ماهي بر اثر ابتدر سال

هاست كه وجود داشته است اما تنها اخيرا به یك تهدید مهلك تبدیل شده است. اما علت این تحول چه فيستریا قرن

ها وارد مي شود باعث ها به آبراههنگامي كه فضوالت خوك [30]ها توسط فضوالت حيواني.راهبوده است؟ آلودگي آب

 شود كه فيستریا در آن نشو و نمو مي یابد.ایجاد شرایطي مي

ها و سواحلش شناخته شده بود. صنعت خوك كوه كاروليناي شمالي همواره به دليل زیبایي طبيعت،» 

)دان وب، توليدكننده سابق گوشت « ریكا است.اكنون در حال تبدیل كردن این ایالت به كاسه توالت آمهم

 [31]خوك( 

بي هاي آها را آلوده كند نتيجه آن كاهش شدید اكسيژن در اكوسيستمهنگامي كه مقادیر زیاد مدفوع حيواني، آبراه

هایشان يل خفه شدن طعمهشوند  یا به دلها خفه ميشود، ماهيشود. هنگامي كه كمبود اكسيژن طوالني ميمي

ميرند. به علت آلودگي ناشي از فضوالت حيواني در خليج مكزیك در جنوب هاي كوچكتر( از گرسنگي مي)ماهي

هزار كيلومتر مربع تشكيل شده، كه در آن بيشتر موجودات آبي  180به مساحت حدود « منطقه مرده»لویيزیانا، یك 

 و اتفاقاتي مشابه در همه جا در حال رخ دادن است... [32]قادر به زندگي نيستند. 

ها تنها تعداد كمي از ماهي مترمكعب فضوالت خوك به داخل یك رود  نشت كرد، 1600هنگامي كه » 

گاه )باش« هاي این رود را از بين برده بود.كشته شدند چون پيش از آن، یك نشتي بزرگتر، بيشتر ماهي

  [33]سيرا( 

 ها، مشكالت عظيمي را بوجود آورده است.در سراسر كشور، آلودگي آب ناشي از دامپروري صنعتي و مراكز پرورش دام

امروزه رودهاي ميسوري چيزي شبيه مخازن فاضالب رو باز هستند. مردم به دليل مشكالت تنفسي بيمار » 

آلبرت ميدو، بازرس سابق امنيت غذایي وزارت كشاورزي آمریكا( « ) ستند.ها هم بيمار هاند و حتي پشهشده
[34] 

خواهند شما باور كنيد كه مشكالت بزرگنمایي شده اند و در واقع همه چيز خوب است. صنایع مسئول آلودگي اما مي

نندگان مدرن توليد ك»ن گوشت ماكيان در آمریكا، به گفته دیل ون وورست، سخنگوي یكي از بزرگترین توليد كنندگا

اي از آن وارد آب منطقه نشود. البته ممكن است كند كه حتي ذرهاي فضوالت پرندگان را مدیریت ميبه گونهماكيان، 

در مواردي سوانح رخ دهد كه در هر صنعتي طبيعي است اما عمليات دامپروري صنعتي كامال منطبق با سند آب سالم 

كس در این صنعت قصد آلوده كردن محيط زیست را ندارد و هر كسي كه باید  مجوز دفع  فضوالت بگيرد، . هيچاست

 [35]«  این مجوز را گرفته است.

 

 آنچه كه می دانيم

ظف هستند كه مجوز تعداد مراكز پرورش ماكيان )به گفته اداره حسابداري عمومي( كه با توجه به حجم مرغداري، مو

 [36]مركز   2000تخليه فضوالت بر اساس سند آب سالم دریافت كنند: در حدود 

 [37]مركز  39اند )به گفته اداره حسابداري عمومي(: مراكزي كه براي دریافت این مجوز اقدام كرده

                                                 
195 Pfiesteria piscicida 
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دامداري صنعتي بزرگ ميسوري كه موظف به گرفتن مجوز تخليه فضوالت هستند، چند مركز داراي این مجوز  22از 

 [38]مركز  2هستند: 

حجم فضوالت توليد شده توسط دامپروري صنعتي به حدي زیاد و سمي است كه توصيف آن مشكل است. تنها 

اني معادل  كل فضوالت انس در ميلفورد یوتا،« سيركل فور فارمز»جتمع خوكداري فضوالت خوكي توليد شده توسط م

مشكالت سالمتي در این منطقه « سيركل فور»توليد شده توسط جمعيت ایالت یوتا است. از زماني شروع به كار 

 افزایش یافته است.

هاي اريشوند... ميزان ابتال به بيمهال مبتال ميبرابر بيش از سایر ساكنان ایالت یوتا به بيماري اس 20ساكنان ميلفورد » 

سالت ليك «) برابر بيشتر از متوسط ایالت است.... به گزارش آمارهاي بخش بهداشت یوتا. 7تنفسي در ميلفورد 

 [39](تریبون

 كند كه آنها مقصر نيستند:البته سيركل فور فارمز تاكيد مي

)برایان مولدوین، سخنگوي « اي كه حاكي از تقصير سيركل فور و یا شخصي دیگري باشد وجود ندارد.هيچ داده» 

 [40]سيركل فور فارمز( 

شده  ميليارد دالر صرف خرید آب بطري 2ها دانند كه آب مصرفي آنها خالص نيست. هر سال آمریكایيها ميآمریكایي

 [41] «توليد ناخالص داخلي لبنان است.كنند. این رقم بيشتر از نيمي از هاي تصفيه آب خانگي ميچنين دستگاهو هم

 17گوید كه آلودگي آب در حين فرایند توليد یك كيلو گوشت، در همين حال اتحادیه دانشمندان دلواپس به ما مي

 [42]برابر بيشتر از آلودگي آب براي توليد كيلو پوند پاستا است. 

 نوشيدآبی كه می
بار است. در مورد اهميت وجود آب سالم روي زمين دشوار كنند بسيار تاسفها، آب  را آلوده ميمشاهده اینكه انسان

شود كه  سياره ما از فضا آبي به نظر برسد. آنچه باعث باعث مي بخشد وبتوان اغراق كرد. آب به سياره ما روح مي

شود، وجود آب در زمين است. آب، سه چهارم سطح زمين ها ميمتمایز شدن زمين از سایر سيارات شناخته شده و ماه

 كنيد:چهارم بدن انسان نيز از آب تشكيل شده است. آرت ساسمن به ما یادآوري مي 3را در بر گرفته و 

 70كردا تصور كنيد. یا یك دیناسور كه یكي از اجداد ما را كه یك ميليون سال قبل در آفریقا زندگي مي »

ه ، در غرب ميانكرد  یا یك بوفالو كه ميليون ها سال قبل از رسيدن انسانميليون سال قبل زندگي مي

را تجسم كنيد چون همه آنها در  زد را در نظر بگيرید. تفاوت ندارد كه كدام یك از اینهاآمریكا پرسه مي

ها و یا گوشتي ها و همچنين در تمام غالت، ماهينوشيدند. آب در تمام نوشيدنيطول زندگي خود آب مي

شود و و سپس هاي آب به بخشي از بدن موجود زنده تبدیل ميكردند، وجود داشت. مولكولكه مصرف مي

 «گردد.جهان باز ميدر قالب خون، عرق، ادرار و بخار آب بازدم به 

مولكول( است  3,000,000,000,000,000,000,000او با اشاره به اینكه هر قطره آب حاوي تعداد زیادي مولكول )

 دهد:ادامه مي

ميليون مولكول  10یك ليوان را پر از  آب پر كنيد. این ليواني هم اكنون در دست دارید حاوي بيش از » 

ا را نوشيم مدایناسور و یكي از اجداد آفریقایي ما عبور كرده است. آبي كه ما مي آب است كه از بدن بوفالو،

در حال زندگي هستند و در آینده زندگي  كردند،با موجوداتي كه بيش از ما روي این كره خاكي زندگي مي

 «خواهند كرد، پيوند مي دهد..

د هاي توليزند. مجتمعه ما مي خوریم بيشتر ما را به فضوالت حيوانات دامپروري صنعتي پيوند مياما امروزه آبي ك

 لبنيات در كاليفرنيا مثال آزاردهنده این واقعيت تلخ هستند.

كيلومتر مربع در حوزه آبگير  130 فضوالت توليد شده توسط گاوهاي شيرده در یك سال و در یك منطقه به وسعت

كاليفرنيا، منجر به ایجاد یك توده به ابعاد یك زمين فوتبال و به ارتفاع برج امپایر استيت خواهد شد.  رودخانه چينو
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هنگام بارش شدید باران، فضوالت گاوهاي لبني در حوزه رودخانه چينو به داخل رودخانه ساناتا آنا و سفره آب زیرزميني 

 . [43]ریزد مي كند،كه نيمي از آب نوشيدني اورنج كانتي را تامين مي

 دانيمآنچه كه می

 ترین ناحيه توليد شير در آمریكا: جلگه مركزي كاليفرنيابزرگ

 [44]زاستگمجتمع توليد لبنيات در جلگه مركزي كاليفرنيا: بيش از كل جمعيت  1600مقدار فضوالت توليد شده توسط 

 [45] نفر 4بازرسان كيفيت آب در سراسر جلگه مركزي كاليفرنيا:مجموع 

شتر آنجلس، سن دیگو و بيشهرهایي كه براي تامين آب آشاميدني  وابسته به جلگه مركزي كاليفرنيا هستند: لس

 شهرهاي واقع شده بين این دو

درصد  65ميليون ) 20است:  تهدید آلودگي با فضوالت دامداري شان موردهایي كه آب آشاميدنيتعداد كاليفرنيایي

 [46]جمعت ایالت(  

--------------------------- 

آب آشاميدني ميلواكي را آلوده كرد و  1993هاي توليد لبنيات كه در سال پاتوژن ناشي  از فضوالت حيوانات مجتمع

 [47] 196نفر شد: كریپتوس پوریدیوم 100فر و مرگ بيش از هزار ن 400باعث مسموميت 

گي گویند تهدید هميشآنجلس ميپاتوژن ناشي از فضوالت جلگه مركزي كاليفرنيا كه مسئوالن آب منطقه اي لس

 [48]براي آلودگي آب آشاميدني این شهر است: كریپتوس پوریدیوم 

شاید براي شما جاي سئوال باشد كه چرا مردم آگاهي بيشتري نسبت به نقش دامپروي صنعتي در مسئله آلودگي آب 

 كند...ما ندارند؟ بخشي از پاسخ به این پرسش این است كه صنعت دامداري در اغلب مواقع از خود سلب مسئوليت مي

 حق با كيست؟

شود... بدون اینكه منابع آب را به عنوان كود طبيعي براي خاك استفاده ميها و ماكيان در اصل تمام فضوالت دام» 

 «آلوده كند.

 [49]اتحادیه ملي توليد كنندگان گوشت گاو    -

هاي توليد لبنيات، بزرگترین منبع آلودگي آب هستند... نيروهاي داوطلب ما به صورت مداوم با تخليه مجتمع» 

شوند... ما در حال از دست دادن یكي از ها ميها مواجه هستند كه باعث مرگ ماهيها در آبراهت این مجتمعفضوال

 «هاي آبي در جهان هستيم.ترین و ارزشمندترین اكوسيستممتنوع

 [50]هاي كاليفرنيا را پایش مي كند  دلتا كيپر، یك گروه زیست محيطي كه  آبراه -

 

ها، تغيير فرهنگي به سمت یك رژیم غذایي گياهي به معني حيوانات كمتر در دامداري هاي صنعتي و مراكز پروار دام

ش تر شدن آب مصرفي ما و كاهتر خواهد بود. تغيير رژیم غذایي به معني سالمتوليد كمتر فضوالت حيواني و آب پاك

اني در آب خواهد بود. این تغيير، یك گام بزرگ در جهت بازگرداندن هاي ناشي از فضوالت حيواحتمال وجود پاتوژن

 بخش به سياره ما خواهد بود. هاي زندگيآب

دهيم هم به صورت فردي و هم به صورت جمعي، تاثير بسزایي روي آبي كه در خون ما، هایي كه ما انجام ميانتخاب

در بدن نوزادان آینده جریان خواهد داشت، دارد. هر بار كه ها و نهرها در جریان است و همچنين آبي كه در رودخانه

هاي صنعتي، غذاهاي گياهي  بخورید، به كاهش آلودگي آب كمك گيرید كه به جاي توليدات دامداريشما تصميم مي

 كرده اید. هر یك از ما در نهایت مسئول تماميت و تبعات اعمال خود هستيم. 

 ایي ما باعث وفور و تميز بودن آب مورد استفاده فرزندان مان خواهد بود.یك مسير جدید براي انتخاب هاي غذ

                                                 
196 cryptosporidium 
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 تباه كردن غرب
ها تقریبا به ها و مرغیابند. در آمریكا و سایر كشورهاي صنعتي، خوكهاي متنوعي پرورش ميها در محيطامروزه دام

معموال بخش اول زندگي خود را در شوند. گاوها هاي صنعتي نگهداري و پرورش داده ميطور كامل در دامپروري

شوند و در آنجا  ماه آخر زندگي خود به مراكز بزرگ پرواربندي منتقل مي 4یا  3كنند و سپس براي علفزارها چرا مي

ها خورانده هایي شامل  فضوالت خشك شده ماكيان، لجن فاضالب و حتي بدتر از آن به آنغالت، سویا همراه مكمل

 مي شود. 

هاي غرب آمریكا در حال حاضر درصد از زمين 70توان اغراق كرد. ثيرات منفي گاوداري بر غرب آمریكا نميدرباره تأ

، آریزونا، نيومكزیكو كلورادو، هاي مونتانا، وایومينگ،گيرند. بيش از دو سوم زمينبراي پرورش گاو مورد استفاده قرار مي

ميليون هكتار  525هاي آمریكا تقریبا در گوسفند و سایر دام شوند. گاو،ميیوتا و آیداهو به عنوان مرتع استفاده  نوادا،

هایي كه از چراي هكتار زمين براي هر نفر از ساكنان كشور است. تنها زمين 2كنند كه تقریبا معادل زمين چرا مي

ي هااي بسيار خشك، تپههاي متراكم، صحراهاند: مناطق غير قابل دسترس، جنگلها در امان هستند به این شرحدام

ها و هاي عمومي، فرودگاهراهها و پاركينگ ها،ها، شهرها و شهرستانها و كوهستانشني، مناطق سنگي، صخره

 هاي گلف. در غرب آمریكا، تقریبا تمام مناطق قابل چرا، چریده مي شوند.زمين

 اند؟تبعات زيست محيطی چه بوده

 حق با كيست؟

هاي حمایت از كنند... گاوها، ماشين بازیافت طبيعت هستند.... گاوها... ماشينسياره را غني ميگاوها زندگي ما و » 

 «محيط زیست هستند.

 [51]اتحادیه ملي توليد كنندگان گوشت گوساله   -

سایش سطح خاك، مرگ ماهيان، با آنكه گاوداري در غرب آمریكا بيش از هر نوع فعاليت دیگر  باعث آلودگي آب، فر» 

ه پردازند كه بخانمان شدن حيات وحش و نابودي پوشش گياهي شده است اما مردم آمریكا به گاوچرانان پول ميبي

 «این كار انجام بدهند.

 [52]تد ویليامز، نویسنده زیست محيطي   -

 

ا این اند. و بعنوان سمبل فردگرایي زمخت و اعتماد به نفس شناخته شدههاي آمریكایي به صورت سنتي به گاوچران

 هاي آیندهاندكه متعلق به مردم و نسلهاي عموميگيرد زمينها در آنها صورت ميهایي كه چراي دامحال بيشتر زمين

 هستند.

مدیریت زمين، محل چراي هاي اداره درصد از زمين 90هاي ملي غرب و ها در جنگلدرصد زمين 70در حال حاضر 

شود و مردم رود. آیا عدالت در این زمينه اجرا ميهاي بخش خصوصي است كه سود آن به جيب افراد معدودي ميدام

 كنند؟هاي عمومي دریافت ميسهم خود را از زمين

ي گاوچرانان هاهاي عمومي كه براي چراي دامميليون دالر براي مدیریت زمين 105، دولت آمریكا 1994در سال 

ها استفاده هایي كه از این زمينميليون دالر درآمد از گاوچران 29استفاده مي شود، پرداخت. با این حال دولت تنها 

 [53]كردند عایدش شد.   مي

درصد  94هاي عمومي در ایالت آریزونا، ميليون هكتار از زمين 9.3هاي ایالتي حكمفرما است. از الگویي مشابه بر زمين

ها هستند. طبق قانون اساسي آریزونا، اداره زمين آریزونا موظف است كه عالوه بر مراقبت از این زمين مورد چراي دام

ا این حال ها كسب كند و این درآمد را صرف مدارس عمومي ایالت بكند. بها بيشترین درآمد ممكن را این  زمين

ميليون  2.2، تنها 1998ها در سال مجموع درآمد ناخالص دریافت شده توسط بخش زمين آریزونا از محل چراي دام
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سنت به ازاي هر هكتار كه این بسيار كمتر از مبلغي است كه گاوچرانان براي چراي  26این مبلغ یعني  [54]دالر بود.

 پردازند. هاي خصوصي ميمالكان زمين هاي خود بهدام

 وضعيت در نيو مكزیكو هم بهتر از این نيست...

 دانيمآنچه كه می

هاي ایالتي  پرداخت هكتار از زمين 17372مبلغي كه بروس كينگ، فرماندار نيو مكزیكو براي چراي گاوهایش در 

 [55]سنت به ازاي هر هكتار  65كرده است: 

 20براي چراي گاوهایش در  1994مبلغي كه استيرلينگ اسپنسر، كاندیداي پست كميسر زمين نيو مكزیكو در سال 

 [56]سنت براي هر هكتار  59هاي ایالتي: هزار هكتار از زمين

 درصد 99هاي در آن انجام مي شود: هاي ایالتي نيو مكزیكو كه  چراي دامزمين

هاي دیگر  كه گاوچرانان نيو مكزیكو به لطف معافيت مالياتي اعطا مبلغي ماليات دارایي، ماليات فروش و یا ماليات

 [57]پردازند: ميلياردها دالر در سال شده به صنعت گاوداري، نمي

 [58]ایالت  3كنند:دریافت مي هایي نسبت به نيومكزیكو  ماليات بيشتري از فقراتعداد ایالت

 [59]كنند بيشتر از نيومكزیكو است: صفر  هایي كه زیر خط فقر زندگي ميهایي كه در آنها تعداد زنتعداد ایالت

هاي غرب آمریكا است. به گفته اتحادیه ملي توليد ها بهترین استفاده از زمينگاوداران مدعي هستند كه چراي دام

زنند و نرم ها خود خاك را شخم ميهنگامي كه گاوها به صورت صحيح چرا  كنند با سم» كنندگان گوشت گاو:

 [60]« ود و علف و گياهان، بهتر رشد كنند.شود كه اكسيژن بيشتري وارد خاك شكنند. این عمل باعث ميمي

كنند. روند، گياهان را له و خاك را فشرده ميكيلویي روي زمين راه مي 450اما واقعيت این است كه وقتي حيوانات  

راحتي جذب شود كه چمن و گياهان به سختي رشد كنند. و چون خاك فشرده شده  آب را به این عمل باعث مي

هاي عميق در خاك و همچنين لطمه به بستر باران شدید خاك سطحي را مي شوید و باعث ایجاد حفره كند،نمي

 [61]شود. نهرها مي

 رسانند...واهمه مدعي مي شوند كه دارند به زمين، سود مياما گاوداران بي

 حق با كيست؟

بيشتر به لطف وجود گاوچرانان و گاوداران آمریكایي است... گاوداران در واقع سنگ بناي فضاهاي وجود فضاهاي باز » 

 «باز این كشور و همچنين وفور حيات وحش آن هستند.

 [62]اتحادیه ملي توليد كنندگان گوشت گاو  -

شش گياهي و تغيير شكل زمين در غرب بسيار بيشتر از تاثير هاي بي شمار گاو ها در  تغيير پوها و دهانتاثير سُم» 

 «ها و عمليات توسعه زیرساخت ها بوده است.ها، آزادراهنيروگاه استخراج معادن، هاي آب،تمام پروژه

 [63]آدوبن فيليپ فردكين،  -

 

كن تنها به یك دليل اجرا شد: ریشه 1931( وزارت كشاورزي آمریكا در سال ADCبرنامه كنترل صدمات حيواني)

مضر محسوب مي شد. این برنامه، طرفداران  كردن، سركوب و كنترل حيات وحشي كه براي صنعت دام غرب آمریكا،

به  كمك» و « ر وحشبرنامه كشتا» اند از جملهزیادي در ميان منتقدان نداشت. آنها به این برنامه القاب مختلفي داده

 «.گاوچرانان وابسته

خدمات »در نظر گرفت:  ADC، در پي توصيه مشاوران روابط عمومي، دولت فدرال یك نام جدید براي 1997در سال 

 «زندگي با حيات وحش.»و آنها همچنين شعاري جدید را طراحي كردند: «. حيات وحش

اي دهد، كشتن هر موجود زندهانجام مي« خدمات حيات وحش»این، یك بازي جالب با كلمات است. آنچه كه در واقع 

شامل مسموم كردن، دام گذاري، « خدمات»هاي این ها رقابت كند یا آنها را تهدید كند. شيوهاست كه شاید با دام
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نه ال ، ماموران دولتي، نفت داخل«النه زدایي»تخریب النه ها، تيراندازي مستقيم و تيراندازي هوایي است. در جریان

 هاي داخل النه، زنده بسوزند. زنند تا بچهریزند و آن را آتش ميحيوانات مي

توان اشاره كرد: كشند، به این موارد مياز جمله حيواناتي كه ماموران خدمات حيات وحش به طور  عمدي آنها را مي

راه، وهي، صاریغ، راكون، اسكانك  راهسياه، گربه دم كوتاه، كایوت، روباه خاكستري، روباه قرمز، شير ك گوركن، خرس

 خارپشت، سگ دشت، پرند سياه، گاوچرانك و سار. سگ آبي،

ها توان از سگكشند، ميدر ميان حيواناتي كه ماموران خدمات حيات وحش به صورت تصادفي و غيرارادي آنها را مي

 هاي اهلي و چندین گونه در خطر انقراض نسل مي توان نام برد. و گربه

 به صورت« زندگي با حيات وحش» خدمات حيات وحش، یك سازمان فدرال است كه با شعار  همانگونه كه گفته شد،

 كشد.ميليون حيوان وحشي را مي 1.5عامدانه هر سال بيش از 

كه  گویندشود تا منافع شخصي گاوداران تامين شود. گاوداران ميهاي عمومي تامين ميجالب اینكه این كار با هزینه

 كنند. این حق  آنها است چون از محيط زیست به خوبي مراقبت مي

 حق با كيست؟

 «سردسته طرفداران محيط زیست هستند. گاورچرانان،»

اظهارات جولي جو كوئيك، سخنگوي اتحادیه توليد كنندگان گوشت گاو، حين توضيح در مورد چرایي تشویق   -

 [63]گاوچراني در جنوب غرب آمریكا 

هایي هستند كه به اصطالح توسط گاوها هاي عمومي در غرب و به ویژه در جنوب غرب، در واقع زمينبيشتر زمين» 

توانيد انبوهي از گاوها را پيدا كنيد... آنها، آفت و طاعون اند. تقریبا هر كجا در غرب آمریكا بروید، ميسوزانده شده

هاي ما هجوم ها و جنگلجلگه مراتع، ها،كنند. آنها به درههاي ما را آلوده ميها و نهرها و رودخانهمههستند. آنها چش

خورند و به همين دليل تنها جنگلي از گالبي خاردار ها و گياهان موجود را مياند. آنها همچنين تمام چمنآورده

د كننهاي زیبا را زیر پاي خود له ميها و گلكاكتوس ا،ه}نوعي كاكتوس{ بر جا مي گذارند. آنها همچنين درختچه

كنند. حتي هنگامي كه گاوها به صورت دار را پخش ميهاي هرز، خار روسي و همچنين علف گندم كاكلو علف

نها ر هم ایبينيد. اگاند را مي، گِل، خاك و فرسایشي را كه بوجود آورده، پشهشما تپاله، مگس فيزیكي حاضر نيستند،

 «دهد.را نبيند حتما بویش را احساس خواهيد كرد. تمام غرب آمریكا بوي گند گله هاي گاو را مي

در جریان یك سخنراني در برابر گاوداران در دانشگاه  اظهارات ادوارد ابي، حامي حفظ منابع طبيعي و نویسنده،-

 [64] 1985مونتانا در سال 

 

اي مورد استفاده قرار توانست به گونههاي عمومي در غرب آمریكا ميخوردیم، بيشتر زمينكمتر گوشت مياگر ما 

يد انرژي توان براي تولبگيرد كه از لحاظ زیست محيطي، پایدار باشد. بيشتر غرب آمریكا آفتابي و بادخيز است و مي

هاي خورشيدي و هاي این منطقه نباشند صفحهزمينخورشيدي و بادي از آن استفاده كرد. در صورتيكه گاوها روي 

توانند مقدار زیادي انرژي توليد كنند؛ آن هم بدون لطمه زدن به محيط زیست. همچنين هاي بادي ميهمچنين توربين

استفاده كرد كه این منبع انرژي  197توان علف پرورش داد و از آن به عنوان سوخت زیست تودهدر سایر مناطق مي

ها را خيلي راحت توان بقيه زمينآلوده خواهد كرد. همچنين مي هاي فسيلي، محيط زیست راتر از سوختبسيار كم

 رها كرد تا اینكه جهان ما را با حيات وحش زینت بخشند. 

                                                 
197 biomass 
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تغيير سبك زندگي به گياهخواري به معني بازگشت تدریجي زندگي و سالمتي به چمنزارهاي پهناور غرب خواهد بود. 

هاي غيير سبك زندگي به معني زندگي بخشيدن به بسياري از موجوداتي خواهد بود كه با اجراي برنامههمچنين ت

 شوند. فدرال، كشته مي

هاي ما این فرصت را خواهند داشت تا یك روش زندگي هماهنگ این تغيير به این معني خواهد بود كه احتماال بچه

 با سيستم طبيعي زمين را ببينند. 
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  1۴فصل 

 

 روزی روزگاری سیاره ای
 

اس هاي سرشنمن بسيار خوش شانس بودم كه با رائول هوليا، بازیگر مرحوم آشنا شدم و كار كردم. رائول یكي از چهره

و پر انرژي هاليوود بود كه نگراني دائمي در مورد موضوعات جهاني به ویژه موضوع گرسنگي داشت. او همچنين 

اي قي داشت. یكبار من و او به همراه ریور فونيكس و ليزا بونت در یك برنامه مباحثهاحساس مسئوليت اجتماعي عمي

در تلویزیون كه بيشترین ببينده را در جهان داشت با هم شركت كردیم. ما یك ساعت وقت داشتيم تا به مردم نشان 

مچنين فرصت داشتم تا آثار هاي غذایي ما چه تاثير شگرفي بر سالمت و محيط زیست دارد. من هبدهيم كه انتخاب

 خود را به مردم معرفي كنم.

یم. بود العاده آن فكر كردههاي استوایي و همچنين تنوع بيولوژیكي فوقمن و هوليا بارها در مورد سرنوشت جنگل

 يها یك موضوع بسيار مهم و شخصي بود. او به خاطر ایفاي نقش در یكي از آخرین كارهاسرنوشت جنگل براي رائول،

، برنده جایزه گولدن گلوب و اِمي شده بود. او در این فيلم نقش چيكو مِندِز كه رئيس یك 198فصل سوختن خود، فيلم

هاي هاي كشاورزان برزیلي در جنگلها و زميناتحادیه بود را بازي كرد. چيكو مثل یك قهرمان جنگيد تا از خانه

ني پيدا كرد و به سمبل جهاني مبارزه براي نجات استوایي غرب آمازون محافظت كند. مندز سپس شهرت جها

 هاياي كه باعث دسترسي آسان صنعت گاوداري به جنگلهاي استوایي تبدیل شد چون او اجازه ساخت جادهجنگل

اي توسط گاوداران مخالفش، ترور شد اما پيام و به صورت وحشيانه  1990شد را نداد. مندز در سال استوایي مي

 ماند. كارهایش زنده 

آورم كه هاي استوایي و ساكنان آن نيستند.  به یاد ميمتاسفانه همگان مانند رائول هوليا و چيكو مندز، نگران جنگل

جدید مالقات كردم. برخي از شاگردانش در مورد آثار من به او  199چند سال قبل با یك رهبر معنوي فرقه نيو ایج

اي به انجام این كار نداشت و به از گياهخواري حمایت كند. اما او عالقهتوضيح داده بودند و از وي خواسته بودند تا 

« تعاشاتتبدیل ار»تواند گوشت گوساله و چيزبرگر بخورد چون او قادر به اي ببيند، ميمن گفت كه بدون اینكه لطمه

 ا قطع كنم. است. او همچنين در حالي كه یك همبرگر جلوي چشمانم خورد به من گفت كه باید تعلقات خود ر

هاي كنم كارش درسي براي رهایي از وابستگي به ایدهاگر هدف او، ناراحت كردن من بود، به هدفش رسيد. اما فكر نمي

اي داشته باشيد و به همين دليل است كه احتمال ابتالي خود به شاید شما نيروي ویژه» به من داد.  به او گفتم: قبلي

 هایي دارداي براي گوسالهدهيد. اما این نيرو چه فایدههاي زميني، افزایش نميا آدمحمله قلبي و یا سرطان را مثل م

كه درون یك محفظه آهني كه اندكي بزرگتر از حجم بدنشان است محبوس هستند و تا زانو در فضوالت خود غرق 

 «هستند؟

 زرگي به ارمغان خواهد آورد.  ي آن حيوان كارماي باو گفت كه خورده شدن یك حيوان توسط یك فرد مذهبي، برا

اي در آن لحظه غمي بر دلم نشست و مطمئن نبودم كه آیا ادامه دادن بحث با این به اصطالح معلم معنوي، فایده

خواهد داشت یا خير. اما من ادامه دادم و یك سئوال دیگر از او پرسيدم. از او سئوال كردم كه قدرتش در تبدیل كردن 

هاي استوایي دارد كه جواهر طبيعت هستند و براي تامين همبرگر مورد نياز مردمي براي جنگلارتعاشات چه سودي 

 شوند؟مثل او، نابود مي

 هاي زميني، فقط، وهم و خيال هستند. هاي استوایي و سایر پدیدهاو گفت كه جنگل

                                                 
198 The Burning Season 

199 New Age 
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يال كنند پس، خنياز جهان را توليد ميمن هم در پاسخ به او گفتم با توجه به اینكه آنها مقدار زیادي از اكسيژن مورد 

 نيستند.

 «كنم.این مشكل من نيست. من واقعيت خودم را خلق مي» او پاسخ داد:

كند. متاسفانه این واقعيت نه تنها خود را درگير  من در حين ترك او فكر كردم كه وي واقعا واقعيت خودش را خلق مي

كند. و این واقعيتي است كه به صورت كامال به آن اذعان هم نمي كند بلكه حتيهاي عصر ما نميترین دغدغهمهم

 شود. هاي  در معرض خطر جهان ميبدیهي باعث رنج واقعي سایر موجودات و همچنين اكوسيستم

 های استوايی با چيزبرگرمعامله جنگل
درصد از  80ها شامل آیند. این جنگلهاي استوایي یكي از ازشمندترین منابع طبيعي این سياره به شمار ميجنگل

ین ترها قدیميهاي خشكي زي كره زمين و همچنين توليد كننده بيشتر اكسيژن جهان هستند. این جنگلگونه

اند. بيش از نيمي از گونه هاي بوجود آوردهاي را العادهاكوسيستم بيرون آب هستند و غناي زیست محيطي فوق

ترین مردمان ها خانه باستانيكنند. و این جنگلهاي مرطوب استوایي زندگي ميموجودات زنده ي سياره در جنگل

 كنند.قبایلي كه از دوران قبل از فراعنه سازگار با محيط زیست خود زندگي مي بومي هستند،

هاي هاي مورچه كه در یك درخت واقع در یكي از جنگل، كشف كرد كه تعداد گونهادوارد ویلسون، زیست شناس شهير

 شناسهاي مورچه موجود در جزایر بریتانيا است. یك طبيعتاستوایي در پرو یافت مي شود معادل تعداد كل گونه

ر حالي است كه در سراسر هاي آمازون شناسایي كرد. این دمایل در جنگل 3اي به شعاع گونه  پروانه را در منطقه 700

هاي استوایي اندونزي به اندازه تمام هكتار از جنگل 25نوع گونه شناخته شده پروانه وجود دارد.  321اروپا تنها 

 [1]هاي مختلف درخت دارد. آمریكاي شمالي گونه

هاي استوایي داریم با اینكه حاال كامال مشخص است كه هاي طبيعي جنگلما هنوز هم اطالعات كمي در مورد گنج

حفظ آنها براي اكولوژي سياره زمين حياتي است. در حال حاضر یك چهارم داروهاي ما از مواد خام موجود در این 

درصد احتمال  80درصد،  20در حال حاضر به جاي برد آیند. كودكي كه از سرطان خون رنج ميها بدست ميجنگل

كه از یك گياه در استوایي  201بالستينو وین 200كریستينبهبودي دارد آن هم به لطف داروهاي آلكالوئيدي مانند وین

هاي استوایي براي هاي گياهي جنگلآیند. از آنجایي كه كمتر از یك درصد از گونهبدست مي 202به نام گل پریوش

اند، به همين دليل به باور محققان در جنگل هاي استوایي داروهاي آینده یي مورد آزمایش قرار گرفتهمصارف دارو

 نهفته باشد.

 انگيزي در حال نابود شدن هستند. در هر ثانيه،شان با سرعت هراسرغم تمام زیبایي و اهميتهاي استوایي عليجنگل

 [2]. شودنابود مي یك منطقه به اندازه یك زمين فوتبال براي هميشه

 شود؟چه عاملی باعث اين نابودی می
هاي استوایي آمریكاي التين، چراي گاوها است... ما در حال تماشاي همبرگري شدن عامل اصلي حذف جنگل» 

 [3](هاي استوایي و آینده مامنبع اصلي: جنگل)نورمن ميرز، نویسنده « ها هستيم.جنگل

هاي این هاي استوایي بوده اما درختكنند كه قبال جنگلهایي چرا ميدر آمریكاي مركزي، گاوها معموال در زمين

به  «شبكه اقدام جنگل استوایي»ها بریده و سوزانده شد تا از زمين شان به عنوان مرتع استفاده شود. به گفته جنگل

هاي متر مربع از جنگل 5هاي استوایي تهيه شده،  فودهایي كه از گوشت گاوهاي جنگلفست ازاي توليد یك همبرگر

 [4].روداستوایي ) به اندازه مساحت یك آشپزخانه كوچك(  از بين مي

ي گاوي یافت هاهاي استوایي معموال در همبرگرهاي فست فودها و یا فراوردهگوشت گاو توليد شده در جنگل» 

زده گاو از كشورهاي ميليون كيلوگرم گوشت گرم و یخ 100، آمریكا بيش از 1994و  1993هاي شود. در سالمي
                                                 

200 vincristine 

201 vinblastin 

202 rosy periwinkle 



 

جان رابینز  –انقالب غذایی   - 198                        

هاي استوایي این كشورها امحا شده تا زمين مورد نياز براي چراي گاوها آمریكاي مركزي وارد كرد. دو سوم جنگل

كنند تا سود خوبي نصيب صنعت غذاي آمریكا  ت به آمریكا صادر ميبوجود بياید. آنها با این كار، گوشت ارزان قيم

توان منبع گوشت گاو را شود مهر كشور مبدا را روي خود ندارد و به همين دليل نميشود. گوشتي كه وارد آمریكا مي

 [5]()شبكه اقدام جنگل استوایي« دریابي كرد.

مان بسيار باال است هنوز هت بوده كه  ما آمریكایي ها در حالي كه سطح كلسترول خونهميشه به نظرم این اوج بال

م.  جویي كنيصرفه ها،خوریم تا اندكي در هزینههاي استوایي را ميهم همبرگرهاي توليد شده از گوشت گاوهاي جنگل

 جویي بسيار اندك است.به ویژه كه به گفته بنياد مك آرتور، این هزینه صرفه

سال اخير، عامل  25واردات گوشت گاو توسط آمریكا از جنوب مكزیك و همچنين آمریكاي مركزي طي »

هاي استوایي این مناطق بوده است؛ این تنها به دليل پایين نگاه اصلي از بين رفتن تقریبا نيمي از جنگل

ش بنياد گزار« ) داشتن قيمت  همبرگر در آمریكا صورت گرفته كه البته این صرفه جویي بسيار ناچيز است.

 مك آرتور(

فودهاي آمریكایي حاوي مقادیر بيشتري چربي  است و بيشتر در فستگوشت گاو وارداتي، نسبت به گوشت گاوهاي 

ها، ها، غذاهاي تند، خورشتكالباسها،داگهاي فراوري مواد غذایي براي استفاده در همبرگرها، هاتاي و شركتزنجيره

عي هستند كه دیگر  گيرد. مك دونالد و كينگ برگر مدزده و غذاي حيوانات خانگي مورد استفاده قرار ميغذاهاي یخ

 واردات خرند اما اثبات این موضوع سخت است چون پس از اینكه دولت آمریكا،از كشورهاي گرمسيري گوشت  نمي

هایي كه مشخص كند مبدا آن چه كشوري بوده است معلوم شد گوشت هایي بدون برچسب گوشت را بازرسي كرد،

هاي اخير كاهش یافته است اما هنوز مریكاي مركزي به آمریكا در سالشوند. با آنكه صادرات گوشت گاو آوارد بازار مي

 ميليون كيلو در سال است.  45هم حدود 

 آنچه كه می دانيم

 هاي موجود در كل آمریكاي شمالي هاي آمازون: بيش از تمام گونههاي پرندگان در یك مایل مربع از جنگلتعداد گونه

 30تا  20هاي استوایي از بين مي روند:  فودها از گوشت گاو جنگلهمبرگر فستتعداد گونه هایي كه براي توليد یك 

 [8]پستانداران و خزندگان.  گونه مختلف حشرات و دهها گونه از پرندگان، 100مختلف گياهي،  گونه

به طور كامل امحا شوند اگر قرار باشد ميليون هكتار،  280هاي اندونزي، كشد تا تمام جنگلمدت زماني كه طول مي

ها صرف توليد گوشت گاو كافي براي تغذیه مردم این كشور  شوند طوري كه سرانه مصرف گوشت كه زمين این جنگل

 [9]سال  3.5گاو در اندونزي معادل سرانه مصرف گوشت گاو در آمریكا شود: 

هاي كاستاریكا، به صورت كامل از بين بروند  اگر قرار باشد كه این كشد تا  تمام جنگلمدت زماني كه طول مي

ها صرف توليد گوشت گاو كافي براي تغذیه مردم این كشور شوند طوري كه سرانه مصرف گوشت گاو در جنگل

 [10]سال  1كاستاریكا معادل سرانه مصرف گوشت گاو در آمریكا باشد: 

هزینه توليد یك همبرگر در هندوستان كه بر اثر پاكسازي جنگل تهيه است )در شرایطي كه هزینه واقعي بدون در 

 [11] دالر 200نظر گرفتن یارانه محاسبه شده باشد(: 

هاي استوایي را كم اهميت جلوه داده است.  این ودي جنگلاتحادیه ملي گاوداران ارتباط ميان گوشت گاو آمریكا و ناب

فودها مصرف گوشت گاو فست» چنين ادعا كرد: رژیم غذایي براي آمریكا جدید سازمان در تالش  براي تكذیب كتاب

هاي استوایي ندارد و اگر هم سهم داشته باشد، این سهم بسيار ناچيز سهمي در نابودي جنگل ها،توسط آمریكایي

 [12]« ست.ا

با در نظر گرفتن تعداد همبرگرهاي فست فودي كه در آمریكا خورده مي شود، اميدوار بودم كه حق با سخنگویان 

هاي شناخته شده در داخل صنعت گوشت گاو آمریكا نظري غير از این دارند. صنعت گوشت باشد. اما بسياري از چهره
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رئيس اسبق بخش علوم حيواني در دانشگاه واشينگتن و نویسنده ده كتاب در مورد پرورش  203ردكتر ام ایي انسمينگ

بار تجدید چاپ شده است. او در چاپ  9تا كنون  علوم حيواني اي او با عنوانصفحه 1200ها است. كتاب كالسيك دام

 نویسد:نهم این كتاب مي

هاي استوایي برزیل را دارد؟ آیا قيمت یك آیا یك همبرگر صد گرمي، ارزش نابودي نيم تُن از جنگل» 

 -معادل مساحت یك آشپزخانه كوچك -هاي استوایيمتر مربع از جنگل 5همبرگر باید معادل تخریب 

یي و هاي استواباید جنگلهاي آمازون بچرانيم تا همبرگر توليد كنيم یا باشد؟ آیا ما باید گاوها را در جنگل

ایي هاي استوها، بسيار كم و بسيار دیر براي حفظ جنگلمحيط زیست طبيعي را حفظ كنيم؟ این سئوال

ها را ساله، بيشتر این جنگل 25آمازون و محيط زیست آن مطرح شده اند. مردم تنها در یك بازه زماني 

 [13]«  شود، دیگر امكان بازگشت آن وجود ندارد.استوایي نابود مي نابود كردند و هنگامي كه یك جنگل

ها منابع حياتي اكسيژن ما هستند. آنها آب و هواي زمين را متعادل هاي سياره مان نياز داریم. این جنگلما به جنگل

را  ها، آبخاك هستند. جنگل كنند و بهترین ابزار دفاعي ما در برابر فرسایشكنند، از بروز سيل جلوگيري ميمي

ت ها و سوخها گياه و حيوان هستند. آنها چوب براي ساختمانها خانه ميليونكنند. این جنگلبازیافت و تصفيه مي

 كنند. آنها در تماميت بيولوژیك خود، منبع زیبایي، الهام و آرامش هستند.ها عرضه ميبراي پخت و پز به انسان

هاي جهان به دليل چندین برنامه توسعه اي در حال تخریب هستند: تغيير محل اسكان نگلعالوه بر چراي گاوها، ج

آبي و جاده سازي الزم براي آنها، و چوب هاي برقمجتمع هاي بزرگ  انرژي مانند سدسازي،جمعيت انساني، پروژه

محصوالت چوبي بازیافت شده استفاده  توانيم تا حد امكان  از كاغذ وتوانيم انجام بدهيم؟ ما ميبري.  ما چه كار مي

هاي استوایي را به طور كامل متوقف كنيم. )كشور آمریكا براي توقف توانيم استفاده از چوب جنگلكنيم. همچنين مي

توانيم از درصد كاهش بدهد.( ما مي 2هاي استوایي تنها نياز  دارد كه مصرف چوب خود را واردات چوب جنگل

 توانيم كمتر گوشت بخوریم.تر از همه ميهاي استوایي حمایت كنيم و مهمگلهاي محافظ جنسازمان

 مانده خواهد بود. براي توليدهاي باقيیك تغيير فرهنگي به سوي رژیم غذایي گياهي گامي مهم در جهت حفظ جنگل

توان بدون يتغيير م مواد غذایي یك رژیم گياهي، به زمين كشاورزي كمتر نسبت به توليد گوشت نياز است پس با این

ن را ها، دي اكسيد كربنياز به پاكسازي جنگل براي توليد غذا، شكم همنوعان خود را سير كنيم. از آنجایي كه جنگل

هایمان اكسيژن بيشتري  براي كنند، حركت به سوي رژیم غذایي گياهي، براي بچهجذب و اكسيژن توليد مي

 اي كمتر و یك آب و هواي پایدارتر، ایجاد خواهد داد.ازهاي گلخانهكند و آتمسفري با گكشيدن فراهم مينفس

اگر همين حاال اقدام كنيم، هنوز هم زمان كافي براي تغيير شرایط وجود دارد. هر باري كه شما تصميم به خوردن 

 ت مراقبكارید و یا از یك درخگيرید، دقيقا مثل این است كه شما یك درخت ميغذاهاي گياهي به جاي گوشت مي

 هاي بعدي خواهد شد.تر براي نسلكنيد. این كار باعث ایجاد آینده سبزتر و سالممي

 وقت عمل فرا رسيده است
آنگاه بخشي از اتمسفر كه در آن هوا وجود دارد و موجودات زنده قادر به  اگر زمين به اندازه یك توپ بسكتبال بود،

بود. در داخل چنين الیه نازكي است كه تمام انسان روي این توپ ميزندگي هستند به باریكي الیه بخار یك بازدم 

اي باعث ناپایدار شدن آب و هواي ما زندگي، روي زمين وجود دارد. همچنين اینجاست كه تجمع گازهاي گلخانه

 افتد.شود و حيات در زیست كره  به مخاطره ميمي

فر شمار، اتمسهاي بيون ما را احاطه كرده است. براي قرناتمسفر، یك تركيب پيچيده از گازهایي است كه جهان مسك

به صورتي كامال اعجاب انگيز، پایدار مانده بود و همين پایداري امكان بقاي زندگي را بوجود آورده است . اگر تمركز 

زندگي روي شدند و عمال تمام ور ميیافت تمام گياهان روي زمين شعلهدرصد افزایش مي 30اكسيژن به عنوان مثال 

 [14]شد؛ آن هم ظرف چند ساعت. این سياره نابود مي

                                                 
203 Dr. M. E. Ensminger 
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ا همين البته ت –ها، یكي دیگر از گازهاي موجود در اتمسفر به نام دي اكسيد كربن پایدار مانده بودهمچنين براي قرن

، سوزانيمها را ميت و گاز( و جنگلكنيم )ذغال سنگ، نفهاي فسيلي مصرف ميچندي پيش. هنگامي كه ما سوخت

كنيم. ما در طي زماني كه در قياس با عمر زمين فقط  یك ميكروثانيه مقادیر زیادي دي اكسيد كربن وارد اتمسفر مي

سال اخير  40ایم. بيشتر این افزایش تنها در درصد افزایش داده 25ميزان دي اكسيد كربن موجود در اتمسفر را  است،

ها ادامه بدهيم، ميزان دي اكسيد كربن در هاي فسيلي و جنگلاست. تا زماني كه ما به سوزاندن سوخت صورت گرفته

 اتمسفر كماكان به طور مهارگسيخته اي افزایش خواهد یافت.

اب مان  ایجاد نكنيم اجتناي  در سبك زندگيكه اگر ما تغييرات عمده -در صورت تداوم روند افزایش دي اكسيد كربن

ها آب كنند كه یخچالميبينيور نخواهد شد. اما بسياري از دانشمندان پيشپوشش گياهي زمين شعله -یر استناپذ

 وند.ها دچار مرگ شها گسترش یابند و همه اكوسيستمها شدیدتر شوند، آفتشوند، سطح آب دریاها باال بياید، توفان

توسط سازمان جهاني هواشناسي و برنامه  1990ل دهه در اوی 204«هيات بين دولتي در مورد تغييرات آب و هوایي»

زیست محيطي سازمان ملل تشكيل شد تا  صحت و سقم ادعاها در مورد تغييرات آب و هوایي را بررسي كند. این 

كشور تشكيل شده بودكه آنها  به بررسي عميق مشكالت این حوزه  98هيات از دانشمندان برجسته حوزه هواشناسي 

هشدار دادند كه گرم شدن زمين یك واقعيت غير قابل انكار است. گزارش  1995انتشار گزارشي در سال پرداخته و با 

 26نویسنده كمكي از  400نفر نویسنده اصلي و  78آنها بر خالف مقاالت علمي، یك یا دو نویسنده ارشد نداشت بلكه 

كشور مورد بررسي و  40مند دیگر از دانش 500كشور جهان این گزارش را نوشتند. همچنين گزارش آنها توسط 

 [15]. هاي ملي علوم در این كره خاكي، بازبيني شدهيات از تمام آكادمي 177بازبيني قرار گرفت و در نهایت توسط 

پایداري هاي فسيلي باعث نادولتي كامال صریح بود. دیگر تردیدي نيست كه سوزاندن سوختهاي این هيات بين یافته

شود و احتماال منجر به فجایع و همچنين اختالالت آب و هوایي ویران كننده خواهد شد. كاهش مي آب و هواي جهان

توليد گاز دي اكسيد كربن در سراسر جهان یك الزام است به ویژه در كشورهاي صنعتي كه ميزان توليد این گاز بسيار 

 باال است.

و هوایي، گزارش جدیدي را منتشر كرد كه در واقع  دولتي در مورد موضوع تغييرات آب ، هيات بين2001در سال 

بيني هاي قبلي در مورد گرمایش زمين بود. آنها گفتند كه خطرات ناشي از گرمایش زمين نسبت به پيشاصالح تخمين

 تر صورت گرفته بود، دو برابر جدي تر شده است.سال قبل 5قبلي آنها كه 

ها سد ایم تا خانه بسازیم، روي رودخانهت. ما همواره سخت تالش كردهالبته انسان همواره جهان را تغيير داده اس

ها را ببریم و تغييرات دیگري در جهت منافع خود بوجود بياوریم. اما افزایش بزنيم، زمين را شخم بزنيم، درخت

 ه است.هاي فناوري باعث افزایش توانایي ما در ایجاد تغيير شدآور جمعيت و همچنين افزایش ظرفيتسرسام

ها سربسته داراي سيستم گرمایش و سرمایش باعث شده تا فراموش كنيم كه ما تا چه اندازه زندگي بيشتر ما در خانه

سال در مركز ملي تحقيقات  20پذیر هستيم. استفن اشنایدر یك هواشناس است كه در برابر شرایط اتمسفري، آسيب

درجه گرم شدن دماي زمين طي یك قرن  4توضيح داد كه حتي  اتمسفري در بولدر كلورادو فعاليت كرد. او اخيرا

 آینده، چه تاثيراتي در بر خواهد داشت؛ تخميني كه امروزه محافظه كارانه مي نماید.

اي عمال درجه 4اي دما انطباق بدهيم. اما افزایش توانيم خود را با افزایش یك درجهبسياري از ما مي» 

اكنون ما در آن قرار داریم. طبيعت براي انجام این عصر گرم است كه همتفاوت ميان عصر یخبندان و یك 

كنيم كه قرار است طي یك هزار سال زمان نياز داشت اما ما در مورد تغييري صحبت مي 10تغييرات به 

قرن انجام شود. حتي یك زیست شناس هم در جهان وجود ندارد كه معتقد باشد ما بتوانيم بدون كوچ گونه 

خود را با این تغيير دما وفق  اورزي و همچنين سایر الگوهاي زندگي كه وابسته به آب و هوا است،ها، كش

 [16]«بدهيم.

                                                 
204 Intergovernmental Panel on Climate Change 
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اي دما تا این حد دردسرساز  باشد، تاثير یك افزایش بيشتر را تصور كنيد كه به گزارش سال درجه 4اگر افزایش 

 11تا  2.7هيات بين دولتي ممكن است اتفاق بيفتند. بر اساس این گزارش، در قرن آینده دماي متوسط زمين  2001

ر در هاي ویرانگبيني آنها درست باشد، بر اثر نابودي تنوع   گونه ها و وقوع سيلافزایش خواهد یافت. اگر پيش درجه

هاي هایي همچنين باعث از بين رفتن زمين. چنين سيلمناطق ساحلي،  امنيت غذایي جهان به خطر خواهد افتاد

 كشاورزي جلگه هاي ساحلي خواهند شد. 

است.  رسد اما متاسفانه كامال واقعيبيني در ابتدا مانند یك داستان علمي تخيلي و غير قابل باور به نظر مياین پيش

شود. اگر ما به صورت افراطي به تغيير م نميكنيم فقط به تغييرات ساده در دماي هوا ختتغييراتي كه ما ایجاد مي

شوند، بپردازیم آنگاه با انواع و اقسام تاثيرات، از  گازهاي كه اطراف سياره را احاطه كرده و باعث پایداري زندگي مي

 ها مواجه خواهيم شد. اشنایدرشرایط آب و هوایي عجيب و غریب گرفته تا از بين رفتن محصوالت محلي و  اكوسيستم

توانيم چند مورد از این تاثيرات احتمالي را حدس بزنيم؛ تغيير جهت و یا توقف جریان آبي گلف گوید ما فقط ميمي

اي، به موازات گرم شدن جهان، اروپا یخ خواهد زد. همچنين نابودي الیه یخي استریم، كه در صورت وقوع چنين پدیده

ند متر  و جاري شدن سيل در مناطق ساحلي و زیر آب رفتن غرب قطب جنوب و افزایش سطح آب دریاها به ميزان چ

 «اي.كشورهاي جزیره

« يعتپایان طب»در گذشته وقایع آب و هوایي شدید متعددي رخ داده اند. اما بيل مك كيبن، نویسنده كتاب پرفروش 

 گوید:درباره مسائل زیست محيطي و همچنين گرم شدن آب و هوا، مي

گيرند. ما آب و هوا را با ل تغيير است اما تغييرات طبيعي به آرامي صورت ميآب و هوا همواره در حا» 

يعي هاي طبدهيم... كه این تبعات بسيار جدي در بر خواهد داشت... سيستمسرعت بسيار باالیي تغيير مي

ه چيز را توانند خود را با این تغييرات سریع وفق بدهند... اگر شما  آب و هوا را تغيير دهيد عمال همنمي

دهيد. همچنين كنند، تغيير ميهاي خاص زندگي ميدهيد. شما گياهان و جانوراني را كه در مكانتغيير مي

ات دهيد.  تمام جریاندهيد. شما سرعت باد را تغيير ميسرعت بارش باران و  نيز تبخير آب باران را تغيير مي

ا كنون كاري كه تا این حد تاثيرات گسترده داشته باشد دهيد.... ما به عنوان انسان، تاقيانوسي را تغيير مي

توانست تا این حد تبعات منفي اي تمام عيار ميتوان گفت كه یك جنگ هستهایم... و تنها ميرا انجام نداده

اي اجتناب كردیم اما از تغييرات آب و هوایي اجتناب در بر داشته باشد. اما خوشبختانه ما از جنگ هسته

 [18]«.كنيمنمي

هاي هایي باید برداشت؟ ما باید به ميزان قابل توجه، سوزاندن سوختاما براي اجتناب از فاجعه زیست محيطي چه گام

ي باد و هيدروژن روي بياوریم. براي پيشگير فسيلي را متوقف كنيم و به جاي آن به منابع انرژي پایدار مانند خورشيد،

اي متان و سایر گازهاي گلخانه اي مصيبت بار گرمایش زمين، باید الزاما ميزان توليد گاز دي اكسيد كربن،از پيامده

 شوند را كاهش دهيم.كه وارد اتمسفر مي

ع كند گمراه كرده، صنایمتاسفانه به همان اندازه كه صنعت گوشت مردم را درباره لطماتي كه به محيط زیست وارد مي

كه حوادث آب و  2000اند. در سال ها براي ایجاد تغييرات شدهنيز مانع از به ثمر رسيدن تالشنفت و ذغال سنگ 

هوایي، خسارات سنگيني به زندگي مردم وارد كرده بود، شركت اكسون موبيل در یك آگهي بزرگ در صفحه دو 

ها و هستند و با اشاره به توفان ها، عامل گرم شدن زمينكنند كه انسانبرخي... ادعا مي»نيویورك تایمز مدعي شد: 

توانند ادعاي گویند كه تاثيرات خطرناك گرم شدن زمين، نمایان شده است. اما دانشمندان هنوز هم نميها ميسيل

 [19].« آنان را تأیيد كنند

هند داي علمي كه در این زمينه هشدار ميهالقول هر دو نكته را تایيد كردند. گروهدر واقع دانشمندان تقریبا متفق

عبارتند از: آزمایشگاه دیناميك سياالت در اداره كل اقيانوس شناسي و جو شناسي پرینستون، انستيتو گوگارد مطالعات 
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فضایي ناسا در نيویورك؛ مركز ملي تحقيقات اتمسفري در بولدر كلورادو، آزمایشگاه ملي الرونس در ليورمور كاليفرنيا، 

 [20]بيني جوي و تحقيقات هادلي در بریتانيا؛ و انستيتو هواشناسي ماكس پالنك در هامبورگ. كز پيشمر

است  نظرات تعدادي  206هاي ذغال سنگ غربكه زایيده اتحادیه سوخت 205«جامعه زمين سبزشونده»در همين حال، 

كند البته بدون اشاره به اینكه بيشتر آنها از اتحادیه را منعكس مي« ايمردد در مورد گازهاي گلخانه»از افراد 

تر شدن  زمين و توليد دي اكسيد كربن بيشتر گویند كه گرمكنند و بعد ميهاي غربي دستمزد دریافت ميسوخت

د تر خواهر گياهان و همچنين بوجود آمدن یك جهان طبيعي سبزتر و سالمبراي ما خوب است چون باعث رشد بيشت

 شد. 

او همچنين  است. بوستون گلوبو  واشينگتن پست، فيالدلفيا بولتنراس گلب اسپن یك خبرنگار پيشكسوت در 

 ه است. ایناست كه برنده جایزه شد  كاريهاي آب و هوایي و پنهانوقت عمل فرا رسيده است: بحران نویسند كتاب 

هاي فسيلي در تالش براي گمراه كردن مردم و دهد صنعت سوختكند كه نشان ميكتاب، اسنادي را منتشر مي

همچنين پيشگيري از اقدام مسئوالن دولتي هستند. او در واكنش به افرادي كه از افزایش دي اكسيد كربن حمایت 

ته اشاره كنند كه علم، خالف نظر آنها را دارد. در حالي كه كنند كه به این نكآنها فراموش مي» گوید:كنند ميمي

شود اما تداوم این رشد، ارزش غذا افزایش دي اكسيد كربن باعث رشد اوليه و سریع بسياري از درختان و گياهان مي

و به  كنددهد. مقادیر زیاد دي اكسيد كربن به سوخت و ساز گياهان فشار وارد ميو مواد مغذي آنها را كاهش مي

 [21]« شوند.پذیرتر مي، آسيبسوزيهمين دليل گياهان در برابر بيماري، حمالت حشرات و آتش

در واقع افزایش سطح دي اكسيد كربن و متان در كنار تغييرات بوجود آمده در تركيب گازهاي موجود در اتمسفر تا 

اي شده است. اما آنچه هراس انگيز است اینكه شاید ما تازه خسارات گستردهحاال هم باعث افزایش دماي زمين و 

 شاهد آغاز بالهایي هستيم كه قرار است سرمان بياید.

هاي قطبي ، یخ2000تر شد. در سال درصد نازك 40سال آخر قرن بيستم، ضخامت یخ اقيانوس منجمد شمالي  35در 

ریخي بشر، آب شد. اگر كاشفان سورتمه سوار در آن تابستان به قطب در نوك جهان براي نخستين بار در حافظه تا

شدند كه چند مایل آخر را شنا كنند. بسياري از دانشمندان معتقدند بودند كه مقدار آب رفتند مجبور ميشمال مي

 ابستان آنسابقه بوده است. سایر دانشمندان در تميليون سال اخير بي 50در  2000موجود در مناطق قطبي در سال 

 [22]به كلي از بين خواهد رفت. 2035بيني كردند كه یخ موجود در اقيانوس منجمد شمالي تا سال سال پيش

البته وقوع چنين اتفاقي عجيب نيست. افزایش گاز دي اكسيد كربن در اتمسفر باعث افزایش دماي زمين شده است. 

سال  23 ثبت شده، 1866گيري دماي زمين در سال سال گرمي كه از زمان اندازه 25، اعالم شد كه از 2000در سال 

 [23]به بعد بوده است.  1975آن مربوط به سال 

حد كه اي خود را به یك موضوع وا، براي دومين بار در طول تاریخ تمام صفحات پرونده Eمجله ي   در همان سال،

اختصاص داد. جيم موتاولي سردبير این مجله توضيح داد كه رویدادهاي شدید و عجيب  همان گرم شدن جهان بود،

 آب و هوایي افزایش یافته اما این افزایش تنها بخشي از ماجرا است. دانشمندان تایيد كرده بودند كه: 

قيانوس آرام در حال افزایش است كه تغييرات زیست محيطي عظيم و دائمي رخ خواهد داد. سطح آب ا» 

هاي ساحلي از شود. استراحتگاهاین افزایش باعث زیر آب رفتن جزایر كوچك و تهدید جزایر بزرگتر مي

ام هاي ناآركنند تا آبشان هستند و با نااميدي تالش مينيوجرسي تا آنتيگوا در حال از دست دادن سواحل

هاي یخي واشنگتن به صورت هاي جزر و مدي كاليفرنيا و دامنهدریا را عقب نگه دارند. جمعيت حوضچه

هاي آمریكا، در حال هاي یخ شناور به اندازه ایالتچشمگيري در حال تغيير هستند. در قطب جنوب، تخته

هاي كاج آالسكا هستند. شهرهاي اي در حال از بين بردن جنگلهاي حشرهشكسته شدن هستند و آفت

                                                 
205 Greening Earth Society 

206 Western Fuels Coal Association  
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خورند و ابرهاي اوزن، اقيانوس هند را در تاریكي فرو ك توسط امواج دریا شالق ميساحلي مانند نيویور

 اند.برده

تغييرات آب و هوایي در سراسر جهان در این ابعاد، به عنوان بخشي از چرخه طبيعي قابل تشریح نيست... این » 

 ه است. بر اساس اعالم اداره سياستبحران، ساخته بشر است اما مسئوليت به صورت مساوي در سراسر زمين توزیع نشد

شود. درصد از گاز دي اكسيد كربن، توسط كشورهاي صنعتي توليد مي 73علوم و فناوري كاخ سفيد، در حدود 

درصد انتشار این گازها در جهان را برعهد دارد و یا به  22بزرگترین منبع توليد این گاز، آمریكا است كه به تنهایي 

 [24].«كندتن از این گاز را توليد مي 5یكایي در سال، عبارتي هر شهروند آمر

 200رودخانه پوتوماك در واشينگتن دي سي طغيان كرد و سيل جاري شد كه این اتفاق هر  1966در نوامبر سال 

شد كه براي دو قرن دیگر، سيل جاري دهد. هنگامي كه رودخانه فروكش كرد، اینگونه تصور ميسال یكبار رخ مي

 [25]افتاد، سه هفته بعد دوباره جاري شد. سال یكبار اتفاق مي 200نخواهد شد. اما همين سيلي كه هر 

ي، افزایش خسارات ناشي از رخدادهاي آب و هوایي حيرت آور بوده است. حتي با در نظر گرفتن افزایش جمعيت شهر

 300، توفان اندرو، فلوریدا را درنوردید كه ميزان خسارات آن بيش از هر توفان دیگري در منطقه طي 1992در سال 

رجاي ميليارد دالر خسارت ب 26كشته و  3000، جاري شدن سيل در چين بيش از 1996سال اخير بود. در سال 

یك  1998ترین فاجعه طبيعي را در تاریخ جهان شكست. در سال گذشت كه ركورد توفان اندرو به عنوان پرهزینه

ميليارد دالر خسارت برجاي گذاشت كه خسارت مالي آن  36برانداز دیگر در چين جاري شد كه اینبار سيل خانمان

 56بيشتر بود. در یكي از مناطق كنار رودخانه،  1995هاي بالیاي طبيعي جهان قبل از سال از مجموع تمام خسارت

خانمان شدند. در تابستان همان سال، جاري شدن سيل در هایشان، بيميليون نفر به دليل جاري شدن سيل در خانه

ماه  2خانمان برجاي گذاشت. ميليون نفر بي 21بنگالدش باعث به زیر آب رفتن دو سوم این كشور پرجمعيت شد و 

 [26].هزار كشته برجاي گذاشت 18وفان ميچ در آمریكاي مركزي، بعد، ت

اند. المللي براي واكنش به این بالیا دچار مشكل شدهبا افزایش شدت رخدادهاي آب و هوایي، موسسات امدادرساني بين

كه تغييرات آب و هوایي آشكارا در  المللي صليب سرخ و جمعيت هالل احمر گفتندفدارسيون بين ،2000در سال 

ان مي خود را نش« فهرست بلندباالي فجایع طبيعي مانند توفان، خشكسالي و سيل بي سابقه در دوران مدرن » یك 

 [27]دهد.

 آنچه كه می دانيم

  [28]ميليارد دالر  2.8: 1980زیان اقتصادي ناشي از فجایع آب و هوایي در سراسر جهان در سال 

  6.5: 1984تا  1980متوسط ساالنه زیان اقتصادي ناشي از فجایع آب و هوایي در سراسر جهان از سال 

 [29]ميليارد دالر

  [30]رميليارد دال7.2: 1985زیان اقتصادي ناشي از فجایع آب و هوایي در سراسر جهان در سال 

  9.2: 1989تا  1985متوسط ساالنه زیان اقتصادي ناشي از فجایع آب و هوایي در سراسر جهان از سال 

 [31]ميليارد دالر

  [32]ميليارد دالر 18: 1990زیان اقتصادي ناشي از فجایع آب و هوایي در سراسر جهان در سال 

  27.6: 1994تا  1990متوسط ساالنه زیان اقتصادي ناشي از فجایع آب و هوایي در سراسر جهان از سال 

 [33]ميليارد دالر

  [34]ميليارد دالر 40.3: 1995زیان اقتصادي ناشي از فجایع آب و هوایي در سراسر جهان در سال 

  1999تا  1995متوسط ساالنه زیان اقتصادي ناشي از فجایع آب و هوایي در سراسر جهان از سال :

 [35]ميليارد دالر58.8

  [36]ميليارد دالر 67.1: 1999زیان اقتصادي ناشي از فجایع آب و هوایي در سراسر جهان در سال 
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  است( 1998)تمام ارقام، معادل ارزش دالر در سال 

 

 آالم ناشی از گاز
واحد در هر  280در طول ده هزار سال گذشته، ميزان دي اكسيد كربن در اتمسفر تقریباً ثابت مانده بود؛ در حدود 

واحد در هر  360سال پيش، ميزان این گاز شروع به افزایش كرد. در حال حاضر این رقم به  100ميليون. اما از حدود 

سابقه بوده هزار سال اخير، بي 400كه این ميزان تمركز دي اكسيد كربن در جو زمين در  207ميليون رسيده است

 است.

گازهاي گلخانه اي شده است اما   هاي انسان باعث تسریع این روند نگران كننده افزایشهرچند بسياري از فعاليت

كنند. البته نباید تمام اشكال كشاورزي و دامپروري كشاورزي و دامپروري نقش بسيار مهمي را در این افزایش ایفا مي

هاي غذایي متفاوت و شيوه هاي مختلف توليد غذا تاثيرات متفاوتي بر گرم شدن را یك اندازه مقصر دانست. انتخاب

 زمين دارند.

فاده از مقادیر فراوان كودهاي نيتروژني در آمریكا، یك عامل قدرتمند ایجاد تغييرات آب و هوایي است چون نيترات است

ترین نوع كود نيتروژني است )و همچنين ماده اوليه مواد منفجره(، اساساً همان گاز طبيعي متراكم كه رایجآمونيوم،

 [37].شده و  یك سوخت فسيلي است

 «بان زیست محيطي شمال غربدیده»تاثير این ماده بر محيط زیست بسيار زیاد است. الن دورنينگ و جان ریان از 

ورت كند كه بيشتر آن به صگویند كه اقتصاد آمریكا هر روز به ازاي هر نفر، در حدود نيم كيلو آمونياك استفاده ميمي

كنند كه یك چهارم كودهاي نيتروژني مصرف شده در آمریكا، صرف ضافه ميكودهاي نيتروژني است. آنها همچنين ا

 [38]شود. ها ميپرورش ذرت براي خوراك دام

 آید، ديتوليد هر نوعي غذایي، توام با مصرف انرژي است و تا زماني كه انرژي از ذغال سنگ، نفت و گاز بدست مي

شود، همه غذاها به آزاد خواهد شد. اما هنگامي كه بحث توليد دي اكسيد كربن مطرح مياكسيد كربن در اتمسفر 

 یك اندازه مقصر نيستند...

 آنچه كه می دانيم

 [39]كالري 2ميزان سوخت فسيلي مصرف شده براي توليد یك كالري پروتئين از دانه سویا: 

 [40]كالري  3ميزان سوخت  فسيلي مصرف شده براي توليد یك كالري پروتئين از ذرت یا گندم: 

 [41]كالري  54ميزان سوخت فسيلي مصرف شده براي توليد یك كالري پروتئين از گوشت گاو: 

 [42]كيلوگرم 3اي آزاد شده ناشي از رانندگي با یك خودروي معمول آمریكایي در یك روز: مقدار گاز گلخانه

 75هاي استوایي كاستاریكا براي توليد یك همبرگر: اي آزاد شده ناشي از امحا و سوزاندن جنگلمقدار گاز گلخانه

 [43]كيلوگرم 

كالري سوخت  فسيلي نياز دارد و دانه سویا  54از آنجا كه گوشت گاو براي توليد یك كالري پروتئين، به سوزاندن 

درصد افرادي كه پروتئين خود  4كنند در واقع تنها كالري، افرادي كه پروتئين خود را از دانه سویا تامين مي 2تنها به 

كنند. و چون ميزان دي اكسيد كربن متناسب با كالُري مصرف شده براي مصرف ميگيرند، انرژي را از گوشت گاو مي

 درصد آلودگي كربني گوشتخواري است.  4توليد غذاست آلودگي كربني كه خوردن سویا تنها 

كالري سوخت فسيلي نياز دارند، افرادي كه  3همچنين از آنجا كه ذرت و گندم براي توليد یك كالري پروتئين تنها 

برابر بيشتر افرادي كه پروتئين خود را از ذرت و یا گندم  18كنند وتئين مورد نياز خود را از گوشت گاو تامين ميپر

 كنند. گيرند، انرژي مصرف و گاز دي اكسيد كربن توليد ميمي

                                                 
 بخش در میلیون فراتر رفت. م ۲۰۰میزان دی اکسید کربن جو از  ۲۰۲۲است. در سال  ۲۰۰۲این ارقام مربوط به سال  157
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عنوان  اي كه با، مجله علوم حيواني آمریكا نيز در مقاله1996این، تنها نظر فعاالن ضد گوشت نيست. در سال 

تحقيقات  نتایج»منتشر شد، این نكته را تأیيد كرد. به گفته مؤلف این مقاله: « اكوسيستم ها، پایداري، و دامپروري»

فشرده و گسترده در مجتمع تحقيقات دامي فورت كوگ و همچنين آزمایشگاه رنج ریزور در مایلز سيتي مونتانا، به 

 [44]«.گاو آمریكا وابستگي شدیدي به سوخت هاي فسيلي دارد دهند كه صنعت گوشتصورت كامال شفاف نشان مي

نویسند، مي پذیرند كه توليد گوشت یكي از عوامل اصلي دانشمندان، حتي آنهایي كه در مجالت صنعت حيوانات مي

ود شود تا گاوداران منكر وجباعث نمياي است. اما این موضوع توليد مفرط گاز دي اكسيد كربن و سایر گازهاي گلخانه

 این مشكل شوند...

 حق با كيست؟

مجموع بهره وري انرژي گوشت گاو قابل مقایسه و در برخي مواقع بيشتر از بهره وري انرژي مواد غذایي گياهي »

 «است.

 [45]اتحادیه ملي توليد كنندگان گوشت گاو  -

توان گوشت را یكي از محصوالت شود كه مياي انرژي مصرف ميدام هاي آمریكایي، به اندازه براي توليد خوراك» 

 «جانبي نفت ناميد.

 [46]انستيتو دیده بان جهاني  -

 

كند متان است. در در كنار دي اكسيد كربن، گاز دیگري كه بيش از گازهاي دیگر، آب و هواي زمين را ناپایدار مي

ر از تبرابر اثر دي اكسيد كربن است و ميزان رشد ميزان این گاز در اتمسفر حتي سریع 24اي متان  واقع اثر گلخانه

امروزه تمركز گاز متان در اتمسفر سه برابر یك قرن پيش است كه نقطه شروع   [47]رشد ميزان دي اكسيد كربن است.

 افزایش این گاز در جو بود. عامل اصلي این افزایش متان، توليد گوشت گاو است.

بر  درصد از گاز متان توليد شده 25به گفته آژانس حمایت از محيط زیست آمریكا، دام هاي جهان عامل اصلي انتشار 

تواند بر شود ميیكبار دیگر اما صنعت آمریكا هنگامي كه به چالش كشيده مي [48]اثر فعاليت هاي انساني هستند.

 دیدگاه انحصاري خود پافشاري كند.

 حق با كيست؟

 گلخانه اي به صورت قابل كند و این گازاین یك افسانه است كه گاو آمریكایي مقدار زیادي گاز متان توليد مي» 

 «توجهي در مشكالت گرمایش احتمالي زمين، سهم دارد.

 [49]اتحادیه ملي توليد كنندگان گوشت گاو   -

 

 «درصد است. 20تا  15ها در توليد مجموع گاز متان توليد شده در جهان بين سهم دام» 

 [50]بان جهاني  انستيتو دیده -

 

، اتحادیه دانشمندان دلواپس كتابي منتشر كرد كه در این كتاب جامعه آمریكایي مورد ارزیابي قرار 1999در سال 

هاي زندگي روزمره ما چه تاثيري بر محيط زیست خواهد داشت. این كتاب گرفته و توضيح داده شده بود كه فعاليت

پردازد نتيجه مي گيرد كه راندن خودروهاي پر مصرف و خوردن گوشت گاو، دو ميكه به بررسي گرمایش زمين 

 زند.فعاليت مردم آمریكا است كه بيشتر از هر فعاليت  دیگر به محيط زیست لطمه مي

صنعت گوشت آمریكا كه در ایجاد این آسيب زیست محيطي نقش مهمي دارد، به صنایع ذغال سنگ و نفت پيوسته 

 ا كه شاید بزرگترین مصيبت تاریخ بشریت باشد انكار كند.  تا پدیده اي ر
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 حق با كيست؟

شواهد گرم شدن زمين، در بهترین حالت، ناكافي هستند...و هنوز مشخص نيست كه آیا اساسا روندي به نام گرم » 

 «شدن زمين وجود دارد یا خير.

 [52]اتحادیه توليد كنندگان گوشت گاو   -

 

ترین تهدید زیست محيطي قرن بيست و یكم مطرح است... تنها با اقدام عملي  گرم شدن زمين به عنوان جدي» 

 «توان به خطر نيفتادن نسل هاي بعدي را تضمين كرد.فوري مي

 [53]نوبلدانشمند برنده جایزه  49نامه به رئيس جمهور از طرف  -

 

بزرگترین خطر زیست »كند تا براي مشكلي كه بسياري از دانشمندان كردن شرایط آب و هوایي كمك ميپایدار 

توانيم در تغيير فرهنگي براي احترام به جهان طبيعي، جویي كنيم. هر یك از ما ميمي نامند، چاره« محيطي تاریخ بشر

این روند موثر خواهد بود. با خوردن به گونه اي  نقش ایفا كنيم. انتخاب هاي ما و همچنين سبك زندگي ما در تغيير

توانيم در مقابله با چالش هاي زیست محيطي معاصر كره تامين شود ميكه هم سالمت خودمان و هم سالمت زیست

و تغيير این روند مشاركت كنيم. هر چه بيشتر انتخاب هاي غذایي مردم به سمت گياهخواري پيش برود، نه تنها 

 شود بلكه شانس شكوفایي مان هم افزایش مي یابد.بيشتر ميشانس بقاي ما 

یك تغيير فرهنگي به سوي رژیم غذایي گياهخواري، گامي به سوي عقالنيت زیست محيطي خواهد بود. این تغيير در 

 هاي بعدي است.واقع عشق ورزیدن به نسل

 زنيمها، با هر گازی كه به غذا میمحافظت از گونه
ور بودن در محيط زیست غيرطبيعي و همچنين احاطه شدن و تعامل مستمر ما با مصنوعات زندگي صنعتي و محص

انساني، باعث شده تا بسياري از ما در مورد وابستگي مطلق خود به محيط زیست بزرگتر، ناآگاه باشيم. نه تنها هر 

هاي اند بلكه این تنوع گونهشده تهكنيم در نهایت از مواد اوليه طبيعي ساخچيزي كه ما لمس، احساس، بو و یا مزه مي

 گيري و بقاي بشر را فراهم ساخته است.زیستي بوده كه شرایط شكل

 208«انقراض هاي جمعي»انقراض عمده بر كره زمين رخ داده كه جامعه علمي آن را  5ميليون سال اخير،  500طي 

يش رخ داد كه احتماال مربوط به برخورد یك ميليون سال پ 65نامد. یكي از مشهورترین این انقراض ها، در حدود مي

 سنگ آسماني بزرگ با زمين بود كه منجر به پایان حيات دایناسورها شد.

دهند و مدت زماني طوالني پس از ميليون سال یكبار رخ مي 100هاي جمعي معموال به صورت طبيعي اما هر انقراض

و بازگشت زندگي طبيعي، به این سبب است  كه  انواع جدیدي  گردد.وقوع این اختالالت، زندگي به روال عادي باز مي

 تر، انقراض هميشگي است.از حيات ظاهر مي شوند نه اینكه گونه هاي قبلي باز مي گردند.. به عبارتي ساده

ر حال گویند كه ما دزیست شناساني كه در نظرسنجي موزه تاریخ طبيعي آمریكا در نيویورك شركت كرده بودند مي

در اواسط ششمين انقراض جمعي زمين هستيم، و این انقراض، سریع ترین انقراض در تاریخ زمين است حتي  حاضر

و این انقراض به سبب برخورد یك سنگ آسماني با زمين پدید نيامده  [54]سریعتر از زماني كه دایناسورها از بين رفتند.

 داند.بلكه عامل آن، یك موجود دو پا است كه خود را اشرف مخلوقات مي

                                                 
208 mass extinctions 
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ایم كه به هيچ دهد اما ما باعث بوجود آمدن  انقراضي جمعي شدههر چند انقراض حتي در شرایط طبيعي هم رخ مي

تلقي مي شود اما در حال « عادي»گونه در هر سال،  25تا  10شناسان، انقراض وجه طبيعي نيست. در نظر زیست 

 دهيم.حاضر هر ساله، حداقل چند هزار گونه و شاید هم دهها هزار گونه را براي هميشه از دست مي

ه زیم  بلكها، چيتاها، پانداها و سایر موجودات جذاب و دوست داشتني بپرداما نه تنها باید به نجات و محافظت نهنگ

ها تريها، باكها هستند(، قارچها؛ موجودات ميكروسكوپي كه پایه زنجيره غذایي اقيانوسباید گياهان )شامل پالنكتون

 بينيدهاي تلویزیوني نميو حشرات را هم حفظ كنيم. شما این موجودات را روي در یخچال، در باغ وحش یا در برنامه

 .وي زمين ضروري است؛ حتي بيشتر از وجود انساناما وجود آنها براي تداوم زندگي ر

استفاده كرد  209«تنوع زیستي»ادوارد اُ ویلسون، زیست شناس و استاد دانشگاه هاروارد كه براي نخستين بار از واژه 

حتي اگر بشر به » گوید:تر از نقش انسان است. او ميگوید كه حتي نقش مورچه در بقاي حيات روي زمين مهممي

به جز حيوانات اهلي و برخي گياهان كه كسري كوچكي از گياهان و -مل از بين برود، سایر اركان زندگي طور كا

ها بازخواهند گشت در آن صورت جنگل [55]« از انقراض بشر بسيار سود خواهند برد. -شوندحيوانات زمين را شامل مي

هاي در معرض ها احيا مي شود و گونههاي اقيانوسخواهند رسيد. جمعيت ماهي و گازهاي موجود در اتمسفر به ثبات

ها، محيط انقراض به تدریج تكثير خواهند شد. البته نبود انسان یك ضایعه بزرگ است اما با توجه به نجات سایر گونه

 بد بوده است. زیست این سياره شرایط بهتري بدون انسان خواهد داشت چون رفتار انسان با زمين بسيار

چه، آميز خواهد بود. مورها از بين بروند، نتيجه آن اسفبار و فاجعهبه گفته ویسلون، اگر به جاي گونه انسان، همه مورچه

دهند هوا به خاك برسد. آنها شكارچي عمده حشرات دیگر بخش اعظم خاك زمين را زیر و رو مي كند و اجازه مي

بسيار كوچك را به چرخه مواد مغذي خاك باز مي گردانند. همچنين آنها بسياري درصد موجودات زنده و  90هستند و 

ها نيز منقرض خواهند شد و برخي ها نباشند، تعداد زیادي از سایر گونهاگر مورچه» كنند.از گياهان را تكثير مي

 [56]« اكوسيستم ها ، از هم خواهد گسيخت.

ها ها براي بقاي همه اكوسيستمها و سایر موجودات ميكروسكوپي مانند مورچهها، قارچري از باكتريشماهاي بيگونه

 ند.داضروري هستند. چند گونه باید از بين بروند تا اینكه تار و پود زندگي از هم گسيخته شود؟ هيچكس نمي

ين هاي از بها تنها یك تراژدي براي خود گونهاما به اندازه كافي  اطالعات داریم كه مطمئن باشيم؛ منقرض شدن گونه

هاي گياهي، حيواني و سایر اشكال زندگي در یك منطقه زیستي بيشتر باشد، آن منطقه رفته نيست. هر چه تعداد گونه

ازي ستواند نقش زیست محيطي خود در تصفيه آب، غنيمقاومت بيشتري در برابر تخریب خواهد داشت و بهتر مي

 كنيم، ایفا كند.یداري آب و هوا و همچنين توليد اكسيژني را كه ما تنفس ميخاك، حفظ پا

 آنچه كه می دانيم

 [57]درصد   25هاي پستاندار جهان كه در حال حاضر با خطر انقراض مواجه هستند: گونه

 [58]ها  هاي استوایي: چراي دامها در جنگلعلت اصلي تهدید و یا انقراض گونه

 [59]ها ها در آمریكا )به گفته اداره حسابداري عمومي كنگره آمریكا(: چراي دامعلت اصلي تهدید و انقراض گونه

كنند. و آنها در نات نشخوار كننده )مانند گوسفند و بز( در نيمي از مساحت زمين، چرا ميها و سایر حيواامروزه، گاو

هاي كشاورزي، تبعات سنگيني ها و ماكيان،  بيشتر محصول مزارع جهان را مصرف مي كنند. این واقعيتكنار خوك

 هاي حيات وحش و همچنين تنوع زیستي داشته است.براي زیستگاه

اي در غرب آمریكا به چراگاه گاوها بدل شده، حيات وحش بابت این تصرف، هزینه ق گستردهدر حالي كه مناط 

 271اكنون به ميليون راس بود هم 15چنگالي كه یك قرن پيش جمعيت آن سنگيني را مي پردازد. گوسفند شاخ

اكنون تنها رسيد اما همميليون راس مي 2شاخ نيز زماني جمعيت آن به هزار راس كاهش یافته است. گوسفند بزرگ

.  جمعيت گوزن شمالي نيز به همين ترتيب كاهش یافته است. دهها هزار [60]هزار راس از این حيوان وجود دارد 20

                                                 
209 biodiversity 
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مين هها شدند. در كردند روانه كشتارگاهاسب وحشي و همچنين االغ آمریكایي  نيز به دليل اینكه با گاوها رقابت مي

اند در حاليكه بازگرداندن این حيوانات به حيات وحش ها به حيات وحش شدهحال گاوداران مانع ورود مجدد گرگ

 است.« هاي در معرض خطرقانون گونه»بخشي از الزامات 

، دبرا دوناهيو استاد حقوق دانشگاه وایومينگ، كه مدرك كارشناسي ارشد در زیست شناسي حيات 1999در سال 

هاي در حال ترین كاري كه براي حمایت از گونهم دارد، كتابي نوشت. او در این كتاب مدعي شد كه مهموحش ه

ها از تقریبا تمام اراضي عمومي است. در توان انجام داد، خارج كردن دامانقراض و همچنين حفظ تنوع زیستي مي

رد اي  پيشنهاد كش یك گاودار است الیحهفرود رئيس سناي وایومينگ كه خودواكنش به این پيشنهاد، جيم تویي

 [61]كه بر اساس آن، مدرسه حقوق دانشگاه، منحل شود.  

 حق با كيست؟

ها، زیستگاه بسياري از موجوداتي برند... این زمينهاي آمریكا به چرا ميهاي خود را در نيمي از زمينگاوداران، دام» 

هاي در معرض خطر گاوداري اغلب از قانون گونه موجودات در معرض انقراض قرار دارند. حرفه هستند كه در فهرست

ها و همچنين هاي این موجودات، باعث محدودیت استفاده از زمينلطمه مي بيند چون قوانين حفاظت از زیستگاه

 «شود.هاي مدیریتي گاوداران ميمحدود كردن گزینه

 [62]هاي در معرض خطر وشت گاو، در مخالفت با قانون گونهاتحادیه توليد كنندگان گ -

 

هاي رایج پرورش حيوانات در سراسر جهان دهند كه شيوهها و تغييرات آب و هوایي نشان مياز بين رفتن گونه» 

ين مصرف بيش از حد منابع،  رویه و همچنچه لطمات بزرگي به طبيعت وارد كرده است. دامپروري به دليل رشد بي

 «هاي زمين سازگار نيست.با اكوسيستم

 [63]بان جهاني انستيتو دیده -

 

ناتور كنند. سهاي روبن آیاال سناتور سابق كاليفرنيا را تكرار ميبرخي گاوداراني كه من با آنها صحبت كرده ام حرف

ا، دایناسوره» هاي در معرض خطر است اینگونه توضيح داد:مخالف قانون حمایت از گونهآیاال در توضيح اینكه چرا او 

كنند كه گویي انقراض موجودات، بخشي از این افراد طوري صحبت مي« شود.از بين رفتند و دلم براي آنها تنگ نمي

این مقتضاي تكامل در طبيعت  گویند كه انقراض نسل حيوانات از ماقبل تاریخ وجود داشته وزندگي است. آنها مي

روند آنهایي  هستند كه نمي توانند هایي كه امروزه از بين ميها باشيم چون گونهاست. ما نباید نگران انقراض گونه

 خودشان را با شرایط موجود وفق بدهند تا زنده بمانند.

ها در شرایط فعلي به انقراض گونه شاید بخشي از اظهارات آنها حقيقت داشته باشد اما باید توجه داشت كه ميزان

 هزار برابر بيشتر از نرخ انقراض در ماقبل تاریخ است. 10گفته برخي از زیست شناسان، هزار تا 

ها را ناچيز جلوه دهند. یك مطالعه خواهند مشكالت مربوط به انقراض گونهاین قابل درك است كه چرا گاوداران مي

سرویس ماهيان و حيات »توسط  1997ض خطر جنوب غرب آمریكا كه در سال هاي در معرگسترده در مورد گونه

انجام شد نشان داد كه تقریبا نيمي از موجودات در معرض خطر كه در این مطالعه مورد بررسي قرار « وحش آمریكا

 [64].شدندگرفتند، توسط چراي گاوها تهدید مي

هاي حيات وحش است. ها، تخریب زیستگاههاي استوایي و سایر مكانض در آمریكا، جنگلعامل اصلي رشد نرخ انقرا

يد هاي بشري پرداخت به این نتيجه رسهنگامي كه اتحادیه دانشمندان دلواپس به تحليل اثرات زیست محيطي فعاليت

برابر بيشتر از توليد یك  20هاي حيات وحش ناشي از توليد یك كيلو گوشت گاو، كه خسارت وارد شده به زیستگاه

 [65]كيلو پاستا است. 
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هدید اكنون در معرض تشود كه همهایي ميیك تغيير فرهنگي به سوي رژیم غذایي گياهي باعث نجات بسياري از گونه

و به خود حق ندهيم كه هر و خطر قرار دارند. این تغيير، مستلزم آن است كه ما دیگر خود را اشرف مخلوقات ندانيم 

بالیي كه دوست داریم بر سر گونه هاي دیگر بياوریم و مثال نسل آنها را منقرض كنيم. این تغيير، مستلزم  پذیرش 

ها است نه اینكه نقش فاتحان را بازي كنيم و در نهایت خود را نقش انساني مان در مراقبت و محافظت از سایر گونه

 نابود نمایيم.

توانيم آنچه را كه دیگر وجود ندارد دوباره بوجود بياوریم. با این حال طبيعت داراي رگشت پذیر نيست: ما نميانقراض، ب

دهيم، اي براي مرمت و جایگزیني دارد. هنگامي كه ما یورش خود به محيط زیست را كاهش ميالعادههاي خارققدرت

ي یك سبك زندگي مبتني بر گياهخواري حركت كنند، تواند آن را مرمت كند. هنگامي كه مردم به سوطبيعت مي

توانيم نيازهاي خود را بدون قرباني كردن سایر اعضاي جامعه بزرگتر شود و ما ميفشار تقاضاي ما بر سياره كمتر مي

 زمين، تامين كنيم و در سالمتي رشد كنيم.

 روزی روزگاری زمين
هاي سنگيني براي سالمت ها، هزینهراكز پرواربندي دامهاي صنعتي و همچنين متوليد گوشت مدرن در دامپروي

توانم از كساني ها آگاه شویم اما من نميخواهم كه همه ما در مورد این هزینهانساني و محيط زیست داد . من مي

راه ماند. به لطف تبليغات غلط و گاند و آموختهانتقاد كنم كه آگاه نيستند و اعمالشان مطابق چيزي است كه شنيده

هاي این صنعت براي خاموش كردن منتقدان، بيشتر مردم، هيچ اطالعي از تاثيرات كننده صنعت گوشت و تالش

 شان ندارند. هاي غذایيگسترده انتخاب

كنند، گاليه ندارم. انتقاد من از صنايعی است كه من از مردمی كه مطابق آنچه شنيده اند عمل می

های گويند كه چه انسانزنند آن هم در شرايطی كه به ما میبه سياره ما و آينده ما لطمه می

هايی است كه وظيفه دارند به ما بگويند كه چه ای هستند. همچنين انتقاد من از رسانهالعادهفوق

 اتفاقی در حال رخ دادن است، اما در اغلب مواقع از اين وظيفه شانه خالی می كنند.
كشور كه نيمي از برندگان زنده جایزه نوبل در ميان آنها حضور داشتند،  71 دانشمند ارشد از 1600، 1992در سال 

را امضا و منتشر كردند. این سند با این كلمات آغاز « هشدار دانشمندان جهان به بشریت» یك سند با عنوان 

 و سپس اینگونه ادامه یافت:« بشریت و دنياي طبيعي در مسير تصادم با یكدیگر هستند.»شد:

هاي انسان، خسارات سهمگين و اغلب غير قابل بازگشتي بر محيط زیست و منابع حياتي وارد فعاليت» 

ها گرفته نشود، بسياري از اقدامات فعلي ما، آینده ي جامعه انساني و نيز كند. اگر جلوي این فعاليتمي

ي در وضعيت سياره ایجاد قلمرو گياهان و حيوانات را به مخاطره مي اندازد و حتي ممكن است چنان تغيير

ایم،  با كند كه  دیگر زندگي به شيوه كنوني ممكن نباشد.  اگر قصد داریم كه در مسيري كه پيش گرفته

 «طبيعت تصادم نداشته باشيم باید دست به تغييرات بنيادي بزنيم...

 

سانيت رو به زوال خواهد ما فقط یك یا چند دهه دیگر زمان داریم تا شرایط موجود را تغيير دهيم وگرنه ان» 

رفت. ما  امضا كنندگان این سند به عنوان دانشمندان ارشد جامعه علمي جهان، به همه مردم جهان در 

مان از زمين و حيات الزم است؛ اگر دهيم. یك تغيير اساسي در نحوه مراقبتمورد اتفاقات آینده هشدار مي

و خانه مشترك همه ما به صورت غير قابل بازگشتي خواهيم كه در آینده، انسان دچار فالكت نشود مي

 «تخریب نشود.

شاید فكر كنيد كه انتشار چنين بيانيه تاریخي و شدیداللحني، تيتر اول مطبوعات شده باشد. اما هنگامي كه بيانيه 

دا آمریكا و كاناهاي عمده در در اختيار مطبوعات قرار گرفت، تقریبا تمام روزنامه« هشدار دانشمندان جهان به بشریت»
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دانستند. آن روز، روزنامه نيویورك تایمز اما در صفحه اول خود به قدر كافي جا داشت تا « ارزش خبري»آن را فاقد 

 هايبه انتشار گزارشي در مورد ریشه هاي راك و اند رول بپردازد. همچنين روزنامه گلوب اند ميل كه یكي از روزنامه

خود، عكس تجمع خودروهایي را منتشر كرد كه با هم تصویر ميكي ماوس را ساخته  پرتيراژ كاناداست در صفحه اول

 [66]بودند.

 كند.این كارهاست كه مرا ناراحت و عصباني مي

بان جهاني گزارشي در مورد ماهيگيري در در اقدامي مشابه، اندكي پيش از آغاز قرن بيست و یكم، انستيتو دیده

ها منتشر كرد. در آن زمان به تازگي كشف شده بود كه ماهيگيري بيش از حد نه تنها باعث تلف شدن جمعيت انوساقي

برد و در نتيجه نابودي زنجيره غذایي اقيانوس هاي جوان را هم از بين ميهاي بزرگسال شده بلكه جمعيت ماهيماهي

داد روی»ین گزارش را پوشش ویژه بدهد اما به دليل وقوع یك كند. قرار بود كه روزنامه تورنتو استار ارا تسریع مي

در آخر وقت روز انتشار این گزارش، گزارش مذكور كامال حذف شد. اما آن رویداد به ظاهر مهم، انتشار خبر « مهم

 گيري یكي از اعضاي گروه پاپ اسپایس گرلز از  این گروه بود.كناره

است. با این حال هر چند وقت یكبار اتفاقي مي افتد تا اینكه در ميان این  این، براي اینكه شما متاسف شوید، كافي

دهد كه شما حتي تا شوند و كاري انجام ميها فعال ميتوجهي، تا حدودي تعادل برقرار شود. برخي مواقع رسانهبي

وار انيت و همچنين اميدكردید. این اقدام باعث بازگشت اعتماد شما به انسیك ميليون سال آینده هم تصورش را نمي

 شود.شدن شما مي

 

 كرديدخيزش در مكانی كه هرگز تصورش را نمی

هایي كه انتظارش را نداشتم  با من تماس گرفت. در نتيجه اصال براي چند سال پيش شخصي  از طرف یكي از رسانه

 آنچه كه رخ داد آمادگي نداشتم.

رم بود كه تلفن زنگ خورد. پشت خط، صداي یك خانم پرانرژي یك روز در خانه نشسته بودم و سرم به كار خودم گ

خواهد كه یك برنامه در مورد من و كند و ميشناختم. او گفت كه براي یك برنامه تلویزیوني كار ميبود  كه او را نمي

 كارم بسازد.

هر  تاق بودم كه ازبراي نخستين بار منتشر شد، من بسيار مش رژیم غذایي براي آمریكاي جدیدهنگامي كه كتاب 

 دادم و برایم بزرگها براي مصاحبه پاسخ مثبت ميطریقي پيام خود را پخش كنم به همين دليل به تمام درخواست

یا كوچك بودن رسانه مكتوب، ایستگاه رادیویي و برنامه تلویزیوني درخواست كننده مصاحبه، اهميتي نداشت. پس از 

صبح براي  3هاي محلي كه ساعت هاي كابلي كوچك و یا از برنامهاي شبكههبامداد از برنامه 2اینكه در ساعت 

شد، خسته و كوفته به خانه برگشتم، دیگر تصميم گرفتم كه به صورت گزینشي مخاطبان شبكه خرید خانگي پخش مي

 ها برخورد كنم.با رسانه

 «اسم برنامه شما چيست؟» از خانم پشت خط سئوال كردم:

 هاي زندگي.سبك -

 ام.تا حاال نشنيده -

 ما در تمام بازارهاي بزرگ در كشور حضور داریم. -

تواند خيلي هم بد باشد. اصطالح تواند خوب باشد. اما ميخب، خب، خب، یك برنامه سراسري، جالب است. مي

ن به تيد. مهاي بزرگ آگاه نيسرسد اما شما هرگز از اهداف شبكههاي زندگي به نظر ساده و بدون پيچيدگي ميسبك

 اطالعات بيشتري نياز داشتم. 

 «شود؟برنامه شما در چه ساعتي در منطقه ما پخش مي»  -
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پس از اینكه وي در مورد جزئيات برنامه برایم توضيح داد، تلفن را زمين گذاشتم و روزنامه را برداشتم تا  ببينم آیا 

ساده و بي دردسر بود. اما وقتي نام برنامه را  در روزنامه شود یا خير. این، یك كار این برنامه در منطقه ما پخش مي

ند و هاي ثروتمسبك هاي زندگي انسان»پيدا كردم، شوكه شدم. در روزنامه محلي نوشته شده بود كه نام این برنامه، 

 است.  210«مشهور

ودم، ي را كه در روزنامه دیده بتوانستم این اتفاقات را باور كنم گوشي تلفن را برداشتم و براي آن خانم چيزمن كه نمي

 شرح دادم.

 «خب، درسته، نام كامل برنامه ما همين است.» - 

هاي من در این قالب چندان موثر نبود. من كردم. اما تالشبایست سياستمدارانه و با نزاكت برخورد ميمن شاید مي

گرانه كنيد. شما از مصرف گرایي جلوهسته ميترین  افراد را برجمن  از برنامه شما متنفرم. شما سطحي» به او گفتم:

 « كنيد. شعار شما باید این باشد: آنقدر خرید كنيد تا سياره نابود شود.تمجيد مي

 

گویم كه ما یك برنامه مثبت من متاسفم كه شما چنين احساسي دارید. اما من از طرف برنامه مي» او در پاسخ گفت:

ت كنيم كه مثبكنيم. ما تالش مي، تحقير نمي«هارد كپي»و « كارنت افرز»چون  هایيهستيم و مردم را مانند برنامه

 «باشيم.

هاي مقدس، به ما آموزش ها و همچنين كتابمن اما راضي نشده بودم و این موضوع را به او گفتم. زماني كه همه دین

ه تلویزیوني است كه خالف این آموزه را گرایي بدست آورد، این چه برنامتوان از طریق مادياند كه شادي را نميداده

ير اي را كه عياشي و مصرف گرایي غتبليغ مي كند؟ در شرایطي كه محيط زیست جهان بر لبه پرتگاه قرار دارد، برنامه

 كند، چگونه باید توجيه كرد؟پایدار را ترویج مي

من كامال نقطه متضاد برنامه شما هستم. آیا  اید.كنم كه شما با من تماس گرفتهباور نمي» من در نهایت به او گفتم: 

 «مطمئن هستيد كه شما به دنبال هارولد رابينز نویسنده، نيستيد؟

 «خير، ما به دنبال، جان رابينز، نویسنده كتاب رژیم غذایي براي آمریكاي جدید هستيم.»  -

 «ید؟افهمم كه به چه دليل شما با من تماس گرفتهخب، خودم هستم اما من نمي»  -

اجازه بدهيد توضيح بدهم. یكبار در سال ما اجازه داریم كه یك برنامه متفاوت بسازیم. یكبار در سال ما یك » او گفت:

ه سازیم. یك برنامه در مورد افرادي كبرنامه درباره بشردوستاني كه به دنبال ترویج رفتارهاي بشردوستانه هستند مي

 «كنند.ها استفاده مينساناز ثروت خود براي بهبود شرایط زندگي ا

این خيلي خوب است. اميدوارم كه هر هفته این كار را انجام بدهيد و به جاي آن، برنامه احمقانه خود » من پاسخ دادم:

 «را تنها یكبار در سال پخش كنيد.

سال  25. او خندید و همين موضوع باعث حيرت بيشتر من شد چون من كامال جدي این حرف را به زبان آورده بودم

تر دهكنند كنار كشيدم  تا اینكه یك زندگي ساها ترویج ميقبل من از  سبك زندگي مصرف گرایي كه این قبيل برنامه

تر رفتار كنم. تا آنجایي كه به من مربوط بود، برنامه تلویزیوني او در جهاني كه زیر  داشته باشم و با زمين، دوستانه

 ، كمر خم كرده، جایگاهي نداشت.فشار مصرف گرایي غير قابل كنترل

سپس دليل تماس گرفتن او با من به ذهنم خطور كرد. به خود گفتم كه او شاید تصور كرده كه هنوز با بسكين رابينز 

 ارتباط دارم و ثروتمند هستم. درسته، به همين خاطر است كه به من زنگ زده است.

ها قبل از بسكين رابينز جدا شدم و از آن زمان به بعد من سالكردم صبور باشم به او گفتم كه در حالي كه تالش مي

 ام و هيچ ارتباطي با ثروت بسكين رابينز ندارم.روي پاي خود ایستاده

                                                 
210 Lifestyles of the Rich and Famous 
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ها، قضيه، خاتمه پيدا خواهد كرد. اما تصور من اشتباه بود چون او تالش خود من تصور كردم كه با گفتن این حرف

 در این برنامه را افزایش داد.براي متقاعد كردن من براي حضور 

 «خب، شما حتما ثروتمند بودید» او به من گفت:

توانستند ثروتمند و مشهور هاي زندگي افرادي كه ميسبك»توان من فكر كردم كه اسم این قسمت از برنامه را مي

 گذاشت.« باشند

ر مورد خواهيد برنامه دبگویيد؟ چرا ميميشه به من یك چيز را »  تصميم گرفتم كه تير خالص را شليك كنم. گفتم:

 «خورد.من بسازید؟ من ثروتمند نيستم و خيلي صادقانه بگویم، حالم از برنامه شما بهم مي

هاي كنم اما برخي از كاركنان این برنامه كتابخب، درسته، من شما را درك مي» او آهي كشيد اما دوباره ادامه داد:

اهيم خوایم و ميهایي بوده كه ما تا به حال خواندهترین كتابها، مهمكنيم كه این كتاباند و ما فكر ميشما را خوانده

از این برنامه استفاده كرده و پيام شما را به مخاطبان زیادي برسانيم؛ مخاطباني كه دیگر فرصت دریافت این پيام را 

 «نخواهند داشت.

اال دليلش منطقي بود و من باید اعتراف كنم كه احساس غرور پس به این دليل بود كه او با من تماس گرفته بود. ح

دانستم. من تالش كردم فایده ميبودم، هنوز  حضور در این برنامه را بي كردم. اما با آنكه هدف او را متوجه شدهمي

دیم خوابين ميمان را توضيح بدهم. خانه ما كوچك بود تا جایي كه اتاقي كه من و همسرم در آكه براي او سبك زندگي

ساله بود كه  15مان. تنها خودروي ما یك دستگاه خودروي استيشن داتسون هم، اتاق نشيمن ما بود و هم، آشپزخانه

 هزار كيلومتر گز كرده بود. با این حال ما خوشحال بودیم اما سبك زندگي ما براي فيلم گرفتن جذاب نبود. 320

 «اي این برنامه را جذاب كنيم.كنيم كه به گونها تالش مياشكالي ندارد، م» او به من اطمينان داد:

دانم كه چگونه به این نتيجه رسيدم اما باالخره موافقت كردم و یك تاریخ براي آمدن تيم فيلمبرداري آنها به خانه نمي

 تعيين كردیم.

يم توانستطول نكشيد چون ميهنگامي كه زمان آمدن آنها فرا رسيد، ما همه جا تميز كردیم. البته تميز كردن زیاد 

 دقيقه جارو بكشيم.  10كل خانه را ظرف 

 هايسبك» و زمان موعود فرا رسيد. یك خودروي بزرگ در بيرون خانه توقف كرد. روي بدنه واحد سيار نوشته بود:

ن طور كرد ایكردم. اولين فكري كه به ذهنم خمن از پشت كركره بيرون را نگاه مي« زندگي افراد ثروتمند و مشهور.

 «ها چه فكري خواهند كرد؟همسایه»بود كه: 

در واحد سيار باز شد و تمام اعضاي گروه فيلمبرداري بيرون آمدند. بعدا متوجه شدم كه اعضاي گروه فيلمبرداري 

ام نشامل افرادي بود كه مسئول نور، دوربين و تجهيزات صدا بودند؛ به عالوه یك تهيه كننده،كارگردان و یك نفر به 

اش، خریدن همبرگر براي ناهار آنها بود. آنها همچنين كوهي از دستگاه ها و تجهيزات داشتند. من كه وظيفه« گوفر»

به اتاق نشيمن كه همزمان آشپزخانه ما هم بود نگاه انداختم و با آنكه تختخواب را جمع كرده بودیم اما مشخص بود 

 ن در خانه كوچك من جا نخواهد شد. كه به هيچ عنوان همه اعضاي گروه و تجهيزاتشا

 یك مرد نسبتا چهارشانه كه بعدا متوجه شدم فيلمبردار است نخستين كسي بود كه در خانه را زد. 

ببخشيد، ما به دنبال خانه جان رابينز هستيم و فكر كنم كه در این منطقه » او در زد و من هم جوابش را دادم. او گفت:

 «دقيقا مشابه پالك خانه او است.ایم. پالك خانه شما گم شده

دانستم كه این طور مي شود. اما در آن لحظه تصميم گرفتم كه بهترین استفاده را از شرایط بوجود اوه خداي من. مي

 آمده ببرم. 

 «من رابينز هستم. بفرمایيد داخل و تعارف نكنيد.» من با روي خوش گفتم:

 «خانه شماست؟ اینجا» او ناگهان وا رفت و با تردید پرسيد:

 «كنم بفرمایيد داخل.ه، خواهش ميبل» من گفتم:
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مثل جاهایي نيست كه قبال رفته » و با لبخند گفت:« همين جاست» او به سمت واحد سيار بازگشت و فریاد زد:

 «بودیم.

ه انه اشارشدند تالش كردم كه یك ميزبان خوب باشم. من به تنها صندلي موجود در خهنگامي كه آنها وارد خانه مي

ما قباًل چهار صندلي پالستيكي داشتيم كه چندین دهه قبل به « لطفا بنشينيد.» كردم و خطاب به فيلمبردار گفتم:

اي تایلندي به نام براون هاي ما كه گربه قهوهها، یكي از گربهعنوان صندلي غذاخوري خریده بودیم. اما در طي سال

انداخت. او با این كار تمام هایش روي آنها خراش ميها شود و با پنجهفلو بود تصميم گرفت كه مالك این صندلي

م شدم. اي نداشت پس تسليها را تراشيد. من ابتدا تصميم گرفتم كه مانع این كار شوم اما فایدههاي صندليپالستيك

 ستند كه خالق آن یكها یك اثر هنري هكنم كه این صندليبرد و حاال فكر ميها لذت ميگربه از تراشيدن صندلي

 گربه بوده است.

 »رسيد كه فيلمبردار مثل من به صندلي، به عنوان یك اثر هنري نگاه كند. او خيلي سفت و محكم گفت:اما به نظر نمي

 «دهم كه بایستم.نه مرسي، ترجيح مي

رد. صندلي خرابكاري ك شاید دليل خودداري فيلمبردار از نشستن روي صندلي، این بود كه  بران فلو همان لحظه روي

 شاید این گربه از غذایي كه به او داده بودم راضي نبود كه چنين كاري كرد.

پس از چند دقيقه همه اعضاي گروه وارد خانه شده بودند. مستقر شدن داخل خانه براي آنها آسان نبود اما به هر  هر 

شدم كه با من تلفني صحبت كرده بود. او یك زحمتي كه بود تجهيزاتشان را جا كردند. سپس من با خانمي مواجه 

 خانم خوشرو بود و به سرعت با هم صميمي شدیم.

هاي مردم براي آوري كمكآنها طي چند روز بعد، چند بار با من مصاحبه كردند و همچنين از مراسمي كه براي جمع

هم فيلمبرداري كردند. هر بار كه  سازمان نجات زمين برگزار كرده بودم فيلم گرفتند. همچنين از دفتر نجات زمين

كردم با صورت شان حالت استفهام آميزي مي گرفت. انگار از من سئوال آنها را به همكاران و یا دوستانم معرفي مي

 «برنامه تلویزیوني هستند؟ همانتو كه واقعا از ما انتظار نداري كه باور كنيم آنها كاركنان » كردند:مي

تين روز فيلمبرداري، نوبت به گوفر رسيد كه ناهار بخرد و آنها تصميم گرفتند كه تا پس از سپري شدن صبح نخس

زماني كه مشغول كار با ما هستند،گياهخوار باشند كه این نشانه احترام آنها به ما بود. دیو، همسرم هر روز ظهر، با 

اورزان محلي، برایمان یك ناهار خوشمزه مان و یا خریداري شده از بازار كشاستفاده از سبزیجات ارگانيك تازه باغچه

هاي بزرگ و جزایر خصوصي فيلمبرداري كرد. یكي از فيلمبرداران به من گفت كه سالهاست كه از عمارتتهيه مي

ها او را دعوت به صرف ناهار نكرده بودند؛ حتي براي یكبار. من به او گفتم كند اما هيچ یك از صاحبان این مكانمي

 كرد.ین موضوع ناراحتم اما خوشحالم كه حداقل براي نخستين بار، شرایط متفاوتي را تجربه ميكه از شنيدن ا

ي ما بر جهان و بر زندگ در طي فيلمبرداري ، من  مفصال در مورد وضعيت محيط زیست و همچنين تاثير مصرف گرایي

هاي همه مردم و همچنين سياستموجودات جهان در آینده صحبت كردم. من در مورد ضرورت تغيير سبك زندگي 

عمومي براي كمك به بقاي زمين،كاهش توليد ضایعات و یا مصرف كمتر انرژي صحبت كردم. همچنين به نگراني 

حاصل از افزایش فاصله ميان ثروتمندان و فقرا اشاره كردم و  در مورد یك رژیم غذایي گياهي و بسياري از فواید آن 

 توضيح دادم.

داحافظي فرا رسيد متوجه شدم كه چقدر از كار در كنار هم لذت برده بودیم. تمام اعضاي گروه در هنگامي كه وقت خ

حين كار، گياهخوار ماندند و بسيار به من احترام گذاشتند. فيلمبردار و همكارانش به من گفتند كه از بودن در كنار 

ینده، گوشت كمتري مصرف كنند. خانمي هم ما لذت بردند، نكات جدیدي یاد گرفتند و تالش خواهند كرد كه در آ

من تاثيري شگرف روي او  ها و نحوه زندگيشناخت و به من گفت كه حرفكه با من تماس گرفته بود سر از پا نمي

او بوده  ايترین كارهاي زندگي حرفهگذاشته است. او مرا بغل كرد و به من گفت كه ضبط این برنامه یكي از برجسته

 «كنم.بسيار خوشحال هستم و احساس افتخار مي من» است. گفت:
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من هم تحت تاثير آنها قرار گرفته بودم و این احساس پس از رفتن آنها در من باقي ماند تا اینكه به فكر این موضوع 

افتادم كه شاید آنچه در تلویزیون پخش شود متفاوت با چيزي باشد كه در خانه ما اتفاق افتاده است. آنها چندین 

ان است شهایي را كه مطابق ميلتوانستند در اتاق مونتاژ، تنها تصاویري و صحنهت فيلمبرداري كرده بودند و ميساع

 دانستم كه چه اتفاقي خواهد افتاد.ادیت كنند و به مردم نشان بدهند. من نمي

روشن كردم. اما آنها كار  به همين دليل در روزي كه قرار بود برنامه پخش شود، با اندكي بيم و هراس، تلویزیون را

هاي هاي آنها شد و هزاران بار از شبكهترین برنامهاي انجام داده بودند و این برنامه تبدیل به یكي از پر بينندهالعادهفوق

د را داد كه از این لقب تقریبا خوشم آم« پيامبر غيرانتفاعي»مختلف در سراسر جهان پخش شد. رابين ليچ به من لقب 

هاي نه چندان خوبي به من داده بودند. البته من مطمئن بودم كه اظهار نظر من در مورد هنري تورو را  لقبچون قبال

هستم چون او گفته: من با  211من طرفدار تورو» حذف خواهند كرد اما اینگونه نشد. من در مقابل دوربين گفته بودم:

 «شوم.هایم، ثروتمند ميكاستن از خواسته

چرخيد )آنها از یك لنز ویژه استفاده كرده بودند تا اتاق بزرگتر به نظر برسد( و ين به دور اتاق ميدر آن لحظه دورب

اي روي فيلم صحبت كرد كه نفهميدم چطور كشف كرده ها زوم كرد. رابين ليچ سپس در مورد مسئلهروي صندلي

 «تمام وسایل این خانه، بازیافت شده هستند.» بود:

امه، عكسي را نشان دادند كه در آن عكس كره زمين از فضا مشخص بود. من مطمئن هستم كه شما و آنها در پایان برن

اید. سياره زیباي آبي و سبز ما مانند یك جواهر بي همتا در كنار ستارگان معلق است. زمين هم این عكس را دیده

ده است. جهان ما بدون مرزهاي سياسي، العازیباي ما كه حتي كروي تر از یك توپ بيليارد است، یك اثر هندسي خارق

تنها اقيانوس است و قاره و به همين دليل در عين زیبا بودن، شكننده هم هست. آنها این تصویر را براي مدت زمان 

ه هاي تلویزیوني كه تصاویر را بكوتاهي نشان دادند و در حين نمایش آن موسيقي پخش كردند؛ برخالف سایر برنامه

كردم كه چنين حرفي در این برنامه بشنوم: د. و سپس رابين ليچ چيزي گفت كه من باور نميكننسرعت رد مي

كند كه هر كس تصور  مي كند كه برنده كسي است كه مال و منال بيشتري جمع كند، زندگي این مرد ثابت مي»

 ت.و این، تصویر كامل زمين از فضا اس« نمي تواند درك درستي از این تصویر داشته باشد.

خواهم درباره  این برنامه غلو كنم چون فقط یك برنامه تلویزیوني بود. اما من تحت تاثير فحواي آن قرار البته من نمي

دان سبك زندگي ثروتمن»اي مثل گرفتم چون در این برنامه برخي از موضوعات بسيار مهم عصر ما مطرح شد. اگر برنامه

ها به شدت به شنيدن آن نياز دارند را عقالني و كلماتي كه آمریكایي حتي براي چند دقيقه، اظهارات 212«و مشاهير

 پخش كند، شاید دليلي براي اميدواري وجود داشته باشد.

شاید ما دیگر مجبور نباشيم تا زمان مسموم كردن آخرین روخانه، آسفالت كردن  آخرین زمين حاصلخيز و تبدیل 

 توان پول را به عنوان غذا، مصرف كرد.ه شویم كه نميآخرین جنگل به مركز خرید، صبر كنيم تا متوج

شاید روزي نزدیك باشد كه ما در آن به افرادي كه بهتر از همه مي بخشند، احترام بگذاریم، نه به كساني كه بهتر از 

كنند يهمه مي ستانند. شاید خيلي دور نباشد روزي كه ما افراد شجاعي را كه شبانه روز براي بهتر شدن جهان تالش م

 و به فكر منافع خود نيستند، شناسایي كنيم و از آنها تقدیر كنيم.

اي نزدیك احترام و توجه خود را معطوف به كساني كنيم كه برایمان مواد غذایي سالم توليد مي كنند شاید در آینده

ازند؛ نه كساني كه پردهاي در معرض خطر ميهاي خسارت دیده و محافظت از گونهو كساني كه به مرمت اكوسيستم

 كنند.ثروت بيشتري براي خود انباشته مي

كنند در جاهایي  كه شاید ثمره تالش مردمي كه براي گسترش سبك زندگي پایدار و پویا براي همگان تالش مي

 رود، سر برآورد. هرگز تصورش هم نمي
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ي الي دیوارهایشاید چيزي هم از البه زندهاي یك سطح سيماني بيرون ميهاي علف از ميان شكافهمانگونه كه ساقه

ایم بيرون بزند. این چيز، همانا نيروي شگرف آفرینش است. این همان مان به زمين، كشيدهكه ما ميان خود و وابستگي

كند و زندگي رساند، زنبور را جذب گل ميكند، باران را به زمين خشك مينيرویي است كه جزر و مد را ایجاد مي

 شمار برمي افروزد.هاي بيا در گونهر هاي تازه

ن ایم و باید مهمتریشاید ما در یك مسير یكطرفه به مقصد فراموشي نباشيم. شاید ما بر سر یك دوراهي ایستاده

انتخابي را كه بشریت با آن مواجه بوده، انجام بدهيم: انتخاب ميان یكي از دو مسير. در یك مسير ما نيازي به تغيير 

مان نداریم. در حقيقت با عدم تغيير، ما ناخودآگاه، یك جهان مملو از آلودگي و انقراض، و رنج و فعلي شيوه زندگي

 هاي هراسهایش بعيدتر و زندگي در تاریكيعذاب را انتخاب مي كنيم كه هر لحظه در آن دستيابي بشر به آرمان

 شود. انگيز نزدیك تر مي

كنيم. در این مسير ما به صورت مسئوالنه و با اشتياق فراوان خواهيم كوشيد  اما در مسير دیگر،  باید با جهان تعامل

هاي زنده روي تا زندگي و جامعه خود را تبدیل به ابزاري براي عشق ورزي نسبت به خودمان، دیگران و همه گونه

ي تميز، آب پاكيزه، هاي جهان، یك جهان با هواهاي خود و همه بچهزمين كنيم. در این مسير ما از اینكه به بچه

 كنيم، احساس افتخار خواهيم كرد.آسمان آبي،حيات وحش، آب وهواي پایدار و محيط زیست سالم اعطا مي

 اگر شما  نگران آينده بشر هستيد، تنها نيستيد.

 اگر شما در رويای يک دنيای بهتر هستيد، تنها نيستيد.

كنيم. ل مسالمت آميز با زمين ارزشمند و در خطر زندگي ميامروزه ما هم با بيم و هم با اميد رسيدن به یك تعاد

امروزه حتي یك نفر هم وجود ندارد كه تا حدي  نداند كه ما اكنون با دو گزینه مواجه هستيم و انتخاب ما به غایت 

 سرنوشت ساز خواهد بود.

داریم مهم است؛ هم براي زميني ميهایي كه ما به سوي یك سبك زندگي دوستدار زمين بر اي، قدمدر چنين دوراهي

سازد. البته كامال واضح كه زیر پاي ما است و هم براي مقصدي كه پيش روي ماست. هر گام، قدم بعدي را ممكن مي

توانيم به صورت آني و كامل، زمين را نجات بدهيم. اما هر چه تعداد است كه ما با انجام چند كار منطقي، نمي

دارند بيشتر شود بقيه نيز از آنها الگوبرداري خواهند كرد. یك قدم همواره منجر منطقي بر مي هايهایي كه قدمانسان

هاي جدیدتري براي ابراز عشق خود به زمين پيدا كنيم، دیگران نيز از این شود. هر چه ما روشبه گام بعدي مي

 هاي الگوبرداري خواهند كرد و راه ما را در پيش خواهند گرفت.روش

 دانم كه احتمال موفق نشدن ما وجود دارد.مال از  قدرت نيروي غفلت،  انكار و طمع در جامعه آگاه هستم و  ميمن كا

دانم كه ما مي توانيم در خلق اما از سوي دیگر از  قدرت عشق و اشتياق به زندگي در قلب انسان هم آگاه هستم. و مي

 توانيم در چنين سيستمي به مرمتت كند توفيق یابيم و  ميیك اقتصاد پایدار كه از حيات زميني محافظت و حمای

توانيم یاد بگيریم كه جهان كمك كنيم. نيروي ظلمت در دنيا ما قوي است اما نه به قوت نيروي روح انسان. ما مي

 -كنيمدر حاليكه از سياره زمين و موجوداتش مراقب مي-نيازهاي خود را محدود كنيم و همين نيازهاي محدود شده را 

 تامين كنيم. احترام به تقدس زندگي، در سرشت ما وجود دارد.

العاده است. در چنين زماني امروز، مسأله ي سرنوشت زندگي روي زمين مطرح است. مسأله اي كه اهميت آن فوق

بهتري  ر واحترام گذاشتن به خود و سياره زنده، وظيفه ما به عنوان تك تك شهروندان این سياره است اما دليل بزرگت

 براي این احترام هم وجود دارد.

 این احترام گذاشتن در واقع یك لذت و یك امتياز است.
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 1۱فصل 

 

 نگاهی دیگر به گسترش گرسنگی
 

در رم برگزار شد، هنري كيسينجر، وزیر امور خارجه آمریكا قول داد  1974در نخستين كنگره جهاني غذا كه در سال 

 [1]جهان، سر گرسنه بر بالين نگذارد.اي در ، هيچ زن، مرد و یا بچه1984كه تا سال 

كردند اما حاال ميليارد انسان روز زمين زندگي مي 4از آن زمان به بعد دنيا خيلي تغيير كرده است. آن موقع حدود  

 كنند.ميليارد نفر زندگي مي 6بيش از 

سالي  -به نقطه اوج خود رسيد 1984غله در جهان رو به افزایش بود. این روند در سال  ، سرانه توليد1970در دهه 

و پس از آن مقدار این سرانه توليد شروع به كاهش  -كه كيسينجر قول داده بود كه گرسنگي در جهان به پایان برسد

هاي آینده وجود دارد كه دليل آن گرفتن این روند كاهشي در سالهاي زیادي مبني بر سرعت و نشانه [2]كرده است. 

 هاي آب زیرزميني و كمبود آب براي آبياري غالت است.خشك شدن سفره

المللي تحقيقات انستيتو بين 2000هاي كشاورزي جهان بدتر شده است. در سال در همين حين، وضعيت زمين

ترین تحقيق و مطالعه تاریخ را در ها، مفصلها و سایر دادهاي، نقشهههاي ماهواربا استفاده از عكس 213سياست غذایي

هاي كشاورزي سراسر جهان انجام داد. نتایج این تحقيق روشن و  غير قابل انكار بود و نشان داد كه به دليل مورد زمين

هاي كشاورزي زمين درصد از 40هایي همچون فرسایش خاك و همچنين از بين رفتن مواد مغذي، حدود وقوع پدیده

ها وجود اند و ممكن است كه در آینده، امكان توليد مواد غذایي در این زميندنيا، حاصلخيزي خود را از دست داده

 نداشته باشد.

نتایج » المللي كشاورزي گفت:اسماعيل سراگلدین نایب رئيس بانك جهاني و رئيس كنسرسيوم مركز تحقيقات بين

 [3]« ایي جهان در سير كردن خود در آینده  تردیدهاي زیادي ایجاد مي كند.این تحقيق در مورد توان

ها در كشورهاي در امروزه بيش از یك ميليارد نفر از مردم جهان غذاي كافي براي خوردن ندارند. حدود یك سوم بچه

هاي عفوني و اسهالي كه اغلب منجر به بيماريحال توسعه جهان به شدت گرسنه هستند و به همين دليل در برابر 

 5در همين حال مك دونالد هر روز  [4]پذیر هستند.شود، آسيباختالالت ذهني و فيزیكي و حتي مرگ آنها مي

 رستوران خارج از آمریكا است. 5رستوران از این  4كند كه رستوران جدید افتتاح مي

 دونالد در اتيوپی، پاسخی برای مشكل گرسنگی در جهان است؟آيا حضور مک 

 حق با كيست؟

ان توان با این غالت، گرسنگكند كه مياین یك افسانه است كه صنعت توليد گوشت گاو از غالتي استفاده مي» 

 «جهان را سير كرد.

 [5]اتحادیه ملي گاوداران . -

شود نفر، یك نفر هر روز گرسنه است،  سياست مصرف گوشت بيشتر به چالش كشيده مي 6در جهاني كه از هر »

ها چون توليد گوشت، مستلزم مصرف مقادیر زیادي غالت است در حالي كه اگر غالت به صورت مستقيم توسط انسان

ات و بيشتر به حيوان وري آن بيشتر خواهد بود. تداوم رشد توليد گوشت به معنيه خوراندن غالتمصرف شوند، بهره

 «همچنين ایجاد رقابت ميان گوشتخواران و گرسنگان جهان است.

 [6]بان جهاني انستيتو دیده -

                                                 
213 International Food Policy Research Institute 



 

جان رابینز  –انقالب غذایی   - 217                        

 

ند توانستها نميها، حيوانات اهلي، بوته و علف و كاه و چيزهاي دیگري را كه انسانهاي سنتي پرورش دامدر سيستم

كردند كه براي انسان قابل خوردن بود. و هنوز هم در بسياري از مناطق جهان)شامل غذایي مي بخورند را تبدیل به

بيشتر آفریقا(، مردم براي تبدیل گياهان غير قابل خوردن به پروتئين قابل خوردن وابسته به حيوانات هستد. براي 

شود كه وابستگي زیادي به خوراندن جام ميان ايصنعتي به شيوه ها در دامپروريافزایش توليد گوشت اما پروش دام

 غالت و حبوبات به حيوانات دارد.

شوند و خوراك این حيوانات ها و ماكيان در كشورهاي صنعتي در دامداري هاي سربسته نگهداري ميتقریبا تمام خوك

 كنند كه در این مراكز،ميهاي آخر زندگي خود را در مراكز پرواربندي سپري اغلب غالت و سویا است. بيشتر گاوها ماه

شود. ها ميدرصد از غالت جهان صرف تغذیه دام 40شود. در مجموع به آنها مقادیر زیادي غالت و سویا خورانده مي

ها كنند. در آمریكا، دامها ميو كشورهایي كه بيشتر مصرف گوشت را دارند بيشتر غله خود را صرف چاق كردن دام

 كنند.این كشور، غله مصرف ميهم اكنون دو برابر جمعيت 

ماند. دكتر ام ایي ها باقي ميشود، غله كمتري براي مصرف انسانها داده ميهر چه غله بيشتري به دام

هاي شناخته شده در صنعت گوشت ،رئيس سابق بخش علوم حيواني در دانشگاه واشينگتن، یكي از چهره214انسمينگر

 نویسد:يگاو آمریكا است در كتاب علوم حيواني م

توان غالت مورد نياز براي تغذیه آنها را هيچ تردیدي نيست كه با حذف كردن حيوانات از غذاي انسان مي» 

براي سير كردن شكم مردم گرسنه جهان استفاده كرد... خوراندن غالت به حيوانات و سپس مصرف گوشت 

 [7]« حيوانات توسط انسان، روش كارآمدي نيست.

 

 خورد؟خورد و چه كسی نمیچه كسی می
این روزها ثروتمندان در همه كشورهاي جهان از الگوي آمریكا در مصرف گوشت پيروي مي كنند.  این روند، چه 

دهند،  پيامدي براي امنيت غذایي گرسنگان جهان داشته است؟ وقتي كشورها، مصرف محصوالت حيواني را افزایش مي

ي صرف تغذیه حيوانات كنند و درنتيجه و غله كمتري براي تغذیه انسان باقي مي ماند. به همين باید غالت بيشتر

متوقف شد و از آن به  1984دليل كشورها باید غله بيشتري وارد كنند. در جهاني كه رشد سرانه توليد غالت در سال 

 سخ داد ؟توان این روند تقاضاي فزاینده را پابعد هم كاهش یافته است، چگونه مي

 8از  1997تا  1978هاي ها بين سالدر چين كه پرجمعيت ترین كشور جهان است، سهم مصرف غالت توسط دام

، چين صادر كننده غله بود اما به سبب افزایش ميل مردم به 1990درصد افزایش یافت. در اوایل دهه  26درصد به 

 [9]اكنون دومين وارد كننده غله در جهان پس از ژاپن است. مصرف گوشت، چين هم

یابد، نياز این ها غله خورانده مي شود، در چين افزایش ميدر حالي كه مصرف گوشت حيواناتي كه به آن» 

رود. این موضوع به سرعت چين را به نخستين وارد كننده غالت در جهان تبدیل غالت نيز باال مي كشور به

خواهد كرد و از ژاپن سبقت خواهد گرفت... این تغيير روند باعث ایجاد اختالل در بازار غالت جهان .... و در 

ند بدون افزایش دادن قيمت توانتيجه افزایش قيمت مواد غذایي در سراسر جهان خواهد شد.... چين نمي

ميليارد  1.3غالت در جهان، غالت مورد نياز خود را وارد كند كه باال رفتن قيمت باعث به خطر افتادن جان 

 [10]بان جهاني( انستيتو دیده« ) نفري در جهان خواهد شد كه كمتر از یك دالر در روز درآمد دارند.

غذایي در سراسر جهان افزایش یابد، ثروتمندان كماكان غذاي كافي خواهند خورد اما فقرا مستاصل اگر قيمت مواد 

هاي آب زیرزميني جهان براي هاي اخير، قيمت غالت تنها به دليل استخراج بيشتر آب از سفرهخواهند شد. در سال

تند هاي كشاورزي واقع هسر مناطقي كه زمينآبياري غالت، تقریبا ثابت بوده است. اما در نتيجه، سطح آب زیرزميني د
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خورد كه در مجموع به سرعت در حال كاهش است. این كاهش بيشتر در كشورهاي چين، هند و آمریكا به چشم مي

المللي مدیریت آب كه معتبرترین گروه تحقيقات كنند. انستيتو بيننيمي از غذاي مورد نياز مردم جهان را توليد مي

اي نزدیك یك چهارم كاهش خواهد یافت كه علت برآورد كرده كه برداشت غالت در هند در آینده آب در جهان است

 [11]هاي آب زیرزميني است. آن، زوال ذخایر سفره

 این كشور تبدیل به سومين وارد كننده غالت 1990سي سال پيش، شوروي در توليد غالت خودكفا بود. اما در دهه 

سال قبل، گرسنگي در  20 [12]كنند.ها سه برابر مردم این كشور غالت مصرف ميدر جهان شد. امروزه در روسيه دام

 روسيه معنا نداشت ما هم اكنون در سراسر این كشور رایج است.

ها كرده است. ها در سراسر جهان، كشورها را مجبور به واردات خوراك بيشتر براي دامافزایش مصرف غالت توسط دام

درصد  30شد. امروزه اما این رقم به سال قبل تنها یك درصد از غالت كشور تایلند توسط حيوانات مصرف مي 20

كل  قاره آسيا در مرز گرسنگي قرار دارند نيز افزایش  رسيده است. در همين زمان تعداد افردي كه در تایلند و در

 ها نفر به دليل تغذیه ناكافي مي ميرند. بسياري نيز شاهد گرسنگي كشيدن فرزندان خود هستند.یافته است. ميليون

مدیر بنياد علوم، فناوري و سياست منابع طبيعي و یكي از برجسته ترین متخصصان جهان در موضوعات  215وندانا شيوا

مك دوناليزه شدن جهان هستيم.... هر چه به تجارت جهاني غالت افزوده » گوید كه ما شاهد جهاني غذا است. او مي

 [14]« شوند...شود، به موازات آن مردم بيشتري در جهان سوم گرسنه ميمي

سال قبل  20كشورهاي خاور ميانه نيز مصرف گوشت باالیي دارند آن هم با وابستگي به واردات مقادیر زیادي غله. 

كرند. امروزه درصد از توليد غله این كشور را مصرف مي 10ها تنها مصر در توليد غالت خودكفا بود. در آن زمان دام

 91كند. اردن هم ميليون تن در سال غالت وارد مي 8كنند و این كشور غله مصر را مصرف ميدرصد  36ها، دام

 [16]كنند.درصد غالت مورد نياز خود را وارد مي 50درصد و عربستان  85درصد، ليبي  87درصد، اسرائيل 

رهاي كند تقریبا تمام كشوروتمندان، از غالت استفاده ميدر حالي كه صنعت دام، براي توليد محصوالت حيواني براي ث

جهان سوم باید غالت وارد كنند. وارد شدن كشورهاي بيشتري به بازار جهاني خرید غالت به معني كاهش مواد غذایي 

 براي فقراي جهان خواهد بود.

ادر رد نيازشان دارند. آمریكا صجالب اینكه كشورهاي جهان، وابستگي شدیدي تنها به یك كشور براي توليد غالت مو

كند. با این حال ميزان كشور جهان، غالت با كشتي صادر مي 100كننده نيمي از غالت جهان است و به بيش از 

برداشت غالت در آمریكا وابستگي شدیدي به شرایط جوي و به ویژه خشكسالي دارد. در زمان گرم شدن جهان و 

آب  ش برداشت غالت در آمریكا یك واقعيت است. و با توجه به ته كشيدن سفرهناپایداري آب و هوایي، احتمال كاه

اي نه چندان دور،  بيشتر مازاد توليد غله خود كنند، كه آمریكا در آیندهبيني ميزیرزميني اوگاالال، كارشناسان پيش

ها زي جهان در حال بلعيدن مقدار زیادي غالت براي خوراك دامبا توجه به اینكه اقتصاد كشاور [18]را از دست بدهد. 

 بار خواهد بود.هاي كمتر خوشبخت جهان، فاجعهاست، تبعات منفي كاهش توليد براي انسان

هاي هر چه شود چون زمينمصرف بيشتر گوشت ثروتمندان  همواره باعث بروز مشكالت براي فقرا مي» 

یابد. در رقابت اقتصادي براي دستيابي به محصول مزارع غالت، اص مياختص بيشتري به كشت خوراك دام

 [19]بان جهاني(انستيتو دیده« ) شوند.معموال طبقه مرفه پيروز مي

دهنده هاي وامتا به امروز، تعداد دهقانان فاقد زمين در آمریكاي مركزي چهار برابر شده است. سازمان 1960از سال 

اند. اما این المللي مانند بانك جهاني و بانك توسعه بين آمریكایي، ميلياردها دالر وام به این كشورها پرداخت كردهبين

را به چالش نكشيده است و باعث نشده تا روند فقيرتر شدن فقرا ها،  تمركز شدید قدرت اقتصادي در این كشورها وام

 و غني تر شدن ثروتمندان معكوس شود.  اغلب این پول ها به توسعه صنایع دامداري  اختصاص یافته است.
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د يقبال این اميد وجود داشت كه افزایش توليد گوشت گاو به نفع فقراي این كشورها تمام شود. اما بيش از نيمي از تول

ها ماند گوشتي گران است كه تنشود و آنچه باقي ميگوشت كشورهاي آمریكاي التين به كشورهاي ثروتمند صادر مي

برابر  6، صادرات گوشت گاو از السالوادور 1980تا  1960از سال  [20]ثروتمندان این كشورها توان خرید آن را دارند.

درصد نوزادان  72ه تعداد زیادي از كشاورزان كوچك مجبور به ترك مزارع خود شدند. امروزه در همين بره [21]شد.

 در السالوادور دچار سوءتغذیه هستند.

 شماريشود بلكه نصيب افراد انگشترود؟ این درآمد نصيب فقرا نميپس درآمد حاصل از صادرات گوشت كجا مي

هاي هاي ثروتمند، صاحب بيش از نيمي از زمينتعداد معدودي خانوادهشود كه صاحب زمين هستند. در كاستاریكا، مي

دهند. در گوآتماال، مانند سایر كشورهاي آمریكاي التين، ها دو ميليون گاو پروش ميكشاورزي هستند و در این زمين

واده است، خان 30هاي كشاورزي هستند. بيشتر ثروت مكزیك در دستان درصد زمين 70سه  درصد از جمعيت مالك 

 [24]در حالي كه نيمي از مردم این كشور كمتر از یك دالر در روز درآمد دارند. 

در مكزیك، تقریبا ناشناخته بود. اما در حال حاضر تقریبا دو برابر گندم، در  216ايسال پيش، ذرت خوشه 35تنها 

هاي كشاورزي مكزیك مسلط شود؟ اي بر زمينشود.چه چيزي باعث شده تا ذرت خوشهمزارع این كشور كشت مي

ند اما امروزه كرددرصد از غالت مكزیك را مصرف مي 6ها تنها سال قبل، دام 25ها است. اي، خوراك دامذرت خوشه

 [25]درصد افزایش یافته است. 50این رقم به باالي 

 75در گوآتماال، بيشتر زمين و سایر منابع توليد مواد غذا به توليد گوشت اختصاص یافته است آن هم در شرایطي كه 

كه توانایي  شودتوليد شده، نصيب كساني مي برند. گوشتهاي زیر پنج سال این كشور از سوء تغذیه رنج ميدرصد بچه

درصد شانس براي رسيدن به  50اقتصادي دارند. گوآتماال كشوري است كه در آن، كودكان به دليل سوء تغذیه، تنها 

 [26]كند. ميليون كيلوگرم گوشت به آمریكا صادر مي 18سن چهار سالگي دارند. در همين حي گوآتماال ساالنه 

د یا كننخورد. این كشورها یا از الگوي آمریكایي مصرف گوشت كپي ميهمين روند در سراسر جهان سوم به چشم مي

كنند. به همين دليل بيشتر منابع این كشورهاي فقير صرف توليد گوشت براي صادرات به آمریكا و امثال آن توليد مي

مصرف گوشت در ميان افراد ثروتمند باعث كاهش توليد مواد غذایي  شود. در سراسر جهان، تقاضا برايگوشت مي

 [27]شود.براي فقيران مي

هاي ، چهار برابر شد. امروزه به رغم اینكه بيشتر جنگل1980تا  1960هاي در كاستاریكا، توليد گوشت بين سال

این كشور قرباني توليد گوشت شده، یك خانواده متوسط كاستاریكایي، كمتر از یك گربه خانگي آمریكایي  استوایي

 ا بهشود. هر چه زمين بيشتري در كاستاریكخورد. بيشتر گوشت گاو توليدي كاستاریكا به آمریكا صادر ميگوشت مي

 یابد به همان ميزان مردم  این كشور خوراك كمتري دریافت مي كنند. توليد گوشت اختصاص مي

المللي وام دهنده،كشور برزیل طرح هاي عظيمي را براي افزایش توليد هاي بينبا كمك بانك جهاني و سایر سازمان

سال قبل، در  25براي صادرات است.  محصوالت كشاورزي آغاز كرده اما هدف بيشتر این طرح ها، توليد گوشت بيشتر

صرف  آید كه بيشتر آنشد. امروزه سویا نخستين محصول صادراتي این كشور به شمار ميبرزیل عمال سویا كشت نمي

بردند. امروزه این سال قبل، یك سوم جمعيت برزیل، از سوء تغذیه رنج مي 25شود. ها در ژاپن و اروپا ميخوراك دام

ن ها مي شود. ایفزایش یافته است. در حال حاضر نيمي از غالت توليد شده در برزیل صرف تغذیه دامرقم به دو سوم ا

كشور داراي بزرگترین جمعيت گاوداري تجاري در جهان است در حالي كه بيشتر فقراي روستانشين این كشور از سوء 

 [28]برند.تغذیه رنج مي

 حق با كيست؟
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هاي خيریه باید غالت را خریداري و اي رساندن غالت بيشتر به فقرا و گرسنگان، ماليات دهندگان و سازمانبر» 

 «توزیع كنند.

 [29]اتحادیه ملي گاوداران -

گوشت  یدهاي كشاورزي در آمریكاي مركزي به توليد گوشت اختصاص یافته با این حال فقرا توان خردو سوم زمين» 

 «شود.شود یا صادر ميرا ندارند لذا گوشت توليد شده یا توسط ثروتمندان خورده مي

و از موسسان انستيتو سياست غذا و  217فرانسيس مور الپه، نویسنده كتاب رژیم غذایي براي یك سياره كوچك -

 توسعه

 

انحصار خود در آورده و موجب تضعيف هاي محلي را به در سراسر كشورهاي جهان سوم، توليد گوشت بهترین زمين

هاي مردم براي دستيابي به خودكفایي غذایي شده است. امروزه ميليون ها انسان عرضه غذاي محلي و ناكامي تالش

ها، نيروي كار و منابع شان صرف توليد گوشت براي ثروتمندان اند چرا كه زميندر كشورهاي كمتر توسعه یافته گرسنه

 شده است.

سان، به عنوان یك گونه هوشمند روي كره زمين، دردناك است كه توانسته به ماه برود اما نتوانسته بر گرسنگي براي ان

هاي مرتبط با گرسنگي جان خود را از دست غلبه كند. در جهاني كه در هر دو ثانيه یك بچه بر اثر ابتال به بيماري

 ارزش بدانيم.تواند موجب شود تا گوشت را نماد دهد،تنها  جهل ميمي

 هاسير كردن گاوها نه انسان
هاي جهاني مدیر اجرایي انستيتو سياست غذا و توسعه و یك كارشناس برجسته در حوزه واقعيت 218دكتر والدن بِلو

 گوید:غذا است. او مي

ر رااید رابطه برقخورید، با هزاران نفر از مردمي كه تاكنون مالقات نكردههر بار كه شما یك همبرگر مي» 

ها و یا فست فودها بلكه احتماال با مقامات بانك جهاني در واشينگتن و كنيد. نه تنها با كاركنان فروشگاهمي

كشاورزان در آمریكاي مركزي و جنوبي. و بسياري از این مردم گرسنه هستند. واقعيت این است كه به اندازه 

ه بيشتر منابع غذا و زمين جهان صرف توليد كافي غذا در جهان براي همه مردم وجود دارد. اما متاسفان

ها كودك و بزرگسال در سراسر جهان از ها براي ثروتمندان شده در حالي كه ميليونگوشت و خوراك دام

ها جایگزین توليد غالت اصلي شده و برند.... در آمریكاي مركزي، چراي دامگرسنگي و سوء تغذیه رنج مي

كشت به چراگاه بدل شده اند. بانك جهاني با هدف توسعه بازار فست فود  هاي قابلاكنون دو سوم زمينهم

ها منجر به محروميت كشاورزان از و غذاهاي منجمد آمریكا چنين تحولي را تشویق كرد. توسعه چراي دام

هایي شده كه براي توليد غذاي مورد نيازشان  به آنها وابسته بودند. و چون پرورش دام دسترسي به زمين

برابر شغل كمتر از توليد قهوه در هر  13فيت محدودي براي ایجاد شغل دارد )پروش دام در هر هكتار ظر

كند(، گرسنگي در روستاها افزایش یافته است... اما تمام این موضوعات چه ربطي به همبرگر هكتار ایجاد مي

در سراسر جهان از سيستم  هاي غذایي ثروتمنداندارد؟ رژیم غذایي فست فود آمریكایي و همچنين عادت

 «شود.كنند كه در آن، منابع غذایي  از گرسنگان دریغ مياي حمایت ميغذایي

 آنچه كه می دانيم

 [30]ميليارد نفر  1.2كنند: تعداد افراد دچار سوء تغذیه و افرادي كه به اندازه كافي غذا در جهان دریافت نمي

 [31]ميليارد نفر  1.2خورند اما دچار سوء تغذیه هستند: تعداد افرادي كه بيش از حد در جهان غذا مي

--------------------- 
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ها و ناتواني جسماني، كاهش طول عمر و كاهشي عوارض مشترك افراد گرسنه و چاق: افزایش احتمال ابتال به بيماري

 [32]وري هو بهر ميزان توليد

 [33]درصد 56شان در خطر  است: كنند كه سالمتيكودكان بنگالدشي كه به حدي الغر هستند و غذاي كم دریافت مي

 55خطر است:  شان دراي كه سالمتيخورند و چاق هستند به گونهبزرگساالني آمریكایي كه بيش از حد غذا مي

 [34]درصد

در گذشته در حالي كه جمعيت زمين در حال افزایش بود، همواره امكان آمایش زمين و كشت غالت بيشتر وجود 

هایي كه در سراسر جهان وقفه، مساحت زمينهزار سال توسعه بي 10داشت. اما متاسفانه دیگر چنين نيست. پس از 

 5به نقطه اوج خود رسيد. از آن زمان به بعد این رقم  1981و در تمام قاره ها به كشت غالت اختصاص یافت در سال 

 درصد كاهش یافته است.

داد كه توسعه شهرها در سراسر ، او توضيح 1999بان جهاني است. در سال سردبير اجرایي انستيتو دیده 219اد ایرز

 هاي كشاورزي جهان شده است:جهان چگونه منجر به كاهش زمين

 هايموقعيت بيشتر نواحي تمركز جمعيت، نخست به این سبب انتخاب شده بود كه آن نواحي زمين» 

 هايحاصلخيزي براي كشاورزي داشتند. به همين سبب توسعه شهرها باعث نابودي بسيار سریع زمين

شاورزي حومه شهرها شد. همچنين رودخانه ها منبع توليد خاك و آب خوب بودند و به عنوان ابزاري ك

گرفتند. به همين دليل مردم تصميم گرفتند در كنار مناسب براي حمل نقل تجاري مورد استفاده قرار مي

ا هقرن اخير، ميليونهاي آبي كه در واقع امكان كشاورزي هم وجود داشت ساكن بشوند. در طي یك ربع راه

« روها دفن شده اند.ها، شهرك هاي صنعتي و پيادههاي كشاورزي زیر خانههكتار از حاصلخيز ترین زمين
[35] 

اي هاي تغذیه قرن بيست و یكم سازمان ملل متحد اعالم كرد كه اگر تغييرات عمده ، كميسيون چالش2000در سال 

سال آینده براي هميشه معلول خواهند شد آن هم به دليل دریافت ناكافي  20صورت نگيرد، یك ميليارد كودك طي 

م براي مقابله با این مشكل، تشویق مردم به مصرف غالت سنتي، ميوه به گفته این كميسيون، نخستين گا [36]كالري.

 و سبزیجات است.

 آنچه كه می دانيم

 تعداد گاوهاي زنده در جهان: بيش از یك ميليارد

 هاي موجود در جهان: تقریبا دو برابروزن گاوها در مقایسه با وزن انسان

 [37]شود: نصف زمين ها استفاده ميهاي این كره خاكي كه براي چراي گاوها و سایر داممجموع زمين

 [38]هكتار  2.5علفزار مورد نياز براي تأمين نياز یك گاو در شرایط بهينه: 

 [39]هكتار  50شرایط حداقلي رایج:  علفزار مورد نياز براي تأمين نياز یك گاو در

در آمریكا اتحادیه ملي توليد كنندگان گوشت آمریكا این واقعيت را نپذیرفته كه توليد گوشت در این كشور منجر به 

ظرات پذیرش نقطه نشود. از سوي دیگر تبليغاتي را براه انداخته تا مردم و مقامات را متقاعد به ها ميگرسنگي انسان

 خود كنند. 

حرف آنها صحيح  [40]« ها.شود، غالت دامي هستند و نه غالت خوراكي انسانها داده ميبيشتر غالتي كه به دام» 

شود، اي كه هم اكنون صرف پرورش غالت دامي مياست اما هيچ دليلي ندارد كه زمين، آب، انرژي و نيروي انساني

 براي توليد غالت خواركي مورد استفاده قرار نگيرد.
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م ر كردن شكها نشوند، الزاما غالت بيشتري براي سياگر غالت صرف تغذیه دام» گویند:گاوداران همچنين به ما مي

ها  نشوند، آنگاه منابع مورد استفاده براي توليد اما در واقع اگر غالت صرف تغذیه دام [41]«گرسنگان فراهم نخواهد شد.

 غالت دامي مي توانند براي توليد مواد غذایي مورد نياز گرسنگان استفاده شوند.

» كند:ها به عنوان شيوه منطقي براي بهره برداري از زمين اشاره ميو به چراي داماتحادیه ملي توليد كنندگان گوشت گا

. شدهاي آمریكا فاقد ارزش اقتصادي ميهایي مانند گاوها نبود، صدها ميليون هكتار از زميناگر به واسطه چراي دام

هاي درصد از چراگاه 15اما اگر   [42]«هاي آمریكا قابل استفاده براي كشت غالت نيست.درصد از چراگاه 15بيشتر از 

دام در آمریكا به كشت غالت و سایر محصوالت خوراكي اختصاص یابد آنگاه ارزش غذایي  محصوالت توليدي آن 

 درصد زمين باقي مانده 85معادل كل ارزش غذایي گوشت گاو توليدي در این زمين ها خواهد بود. همچنين اگر از 

گشت و براي موجودات فراواني كه بسياري ها به حيات وحش باز ميشد، آنگاه این زمينها استفاده نميبراي چراي دام

د تا گشتنها باز ميشد. همچنين درختان به این زمينگاه طبيعي مياز آنها در معرض انقراض هستند، بدل به زیست

طبيعت را زیبا كنند و با توليد اكسيژن، آب و هواي ارزشمند ما دي اكسيد كربن موجود در اتمسفر را كاهش دهند، 

 را پایدار كنند.

 آنچه كه می دانيم

 [43]درصد  2ذرت توليدي آمریكا كه توسط مردم آمریكا مصرف مي شود: 

 [44]درصد 77هاي آمریكا مصرف مي شود: ذرت توليدي آمریكا كه توسط دام

 [45]ميليون هكتار 4شود: هاي كشاورزي آمریكا كه در آنها سبزیجات كشت ميزمين

 [46]ميليون هكتار 56شود: ها كشت ميهاي كشاورزي آمریكا كه در آنها یونجه براي خوراك دامزمين

------------------------ 

 [47]درصد  70هاي آمریكا مي شود: درصد غالت و حبوبات توليدي آمریكا كه صرف دام

شود؟ یك ميليارد و چهار صد شود سير ميهاي آمریكا خورانده ميچند انسان با مصرف غالت و سویایي كه به دام

 ميليون نفر 

 درصد 4جمعيت آمریكا نسبت به جمعيت جهان: 

 [48]درصد 23ها نسبت به كل مصرف جهان: مصرف گوشت گاو توسط آمریكایي

 4.5مقدار غله مورد نياز براي توليد یك كيلوگرم گوشت گاو آمریكایي به گفته اتحادیه ملي توليد كنندگان گوشت، 

ميرند، حتي همين مقدار هم اسراف است. با این حال بر اساس در جهاني كه مردم از گرسنگي مي [49]كيلوگرم است.

آمار منتشر شده از سوي بخش خدمات تحقيقات اقتصادي وكشاورزي وزارت كشاورزي آمریكا ،  براي توليد یك 

 [50]كيلوگرم غله الزم است. 16كيلوگرم گوشت گاو آمریكایي، 

كيلوگرم غله  16تا  12این ادعا كه براي توليد یك كيلو گوشت گاو به » گيرند:اما گاوداران در برابر این ادعا موضع مي

نياز است، كامال غلط است. این برآورد بر اساس این تصور غلط انجام شده كه گاوها از بدو تولد تا رسيدن به وزن بازار، 

 [51]« كنند.ت تغذیه مياز غال

كيلوگرم برپایه این فرض صورت نگرفته كه گاوها از بدو تولد تا موقع عرضه به بازار  16تا  12اما در حقيقت برآورد 

گاوها  كندخورند. بلكه این برآورد بر پایه ارقام منتشر شده از سوي وزارت كشاورزي آمریكا است كه اعالم ميغالت مي

كيلوگرم  غله مي خورد. در  9روز در مراكز پرواربندي نگهداري مي شوند و هر گاو روزانه حدود  100به مدت حدود 

درصد آن گوشت  40كيلوگرم یا  54گيرد كه از این وزن حداكثر كيلوگرم وزن مي 136چنين شرایطي، حيوان حدود 

كيلوگرم غالت  900ي انسان قابل استفاده  نيست. پس خوراندن درصد بقيه برا 60قابل خوردن براي انسان است و 

شود.  پس با یك محاسبه ساده مي بينيم كه براي توليد یك كيلوگرم گوشت كيلوگرم گوشت گاو مي54منجر به توليد 

 كيلوگرم غالت در مراكز پرواربندي مصرف مي شود. 17گاو آمریكایي،  قریب 
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بان جهاني برآورد كرد كه گاو براي توليد یك كيلوگرم وزن زنده  نياز انستيتو دیده، لستر بران، موسس  2000در سال 

ها است مطابق این ها، قابل خوردن براي انساندرصد وزن زنده دام 40از آنجایي كه   [52]كيلوگرم غله دارد.   7به 

 كيلوگرم غله الزم است. 17محاسبه براي توليد یك كيلوگرم گوشت گاو حتي بيش از 

هاي زیست محيطي توليد گوشت را  اندك جلوه دهد، كوشد تا هزینهدر حالي كه اتحادیه ملي گاوداران مداوم مي

 گوید:تر هستند. پيتر آر چيكه استاد علوم دامپروي در دانشگاه اورگن چنين ميرو سایر صنایع ميانه

گوشت گاو سمبل فرد آمریكایي مُصرف و هدر دهنده منابع  است؛ فردي كه محيط زیست جهاني را نابود » 

كند تا در تجمل زندگي كند آن هم در شرایطي كه بيشتر جمعيت جهان از قحطي و بيماري رنج مي

هاي سویا و همچنين د... بر اساس شواهد متقن علمي، تردیدي وجود ندارد كه مصرف مستقيم دانهبرنمي

ا كند تهاي بيشتري را سير ميها خواهد داشت و انسانوري بيشتري براي انسانها بهرهذرت توسط انسان

 [53]« ه گوشت تبدیل شوند.ها خورانده شود و بها و دامها به عنوان خوراك به ماكيان، خوكاینكه این دانه

 آنچه كه می دانيم

 شود: هكتار زمين تامين مي 2.5تعداد افرادي كه انرژي غذایي مورد نيازشان با توليد غذا در 

 نفر 23اگر در زمين كلم كاشته شود: 

 نفر 22زميني كاشته شود: اگر در زمين سيب

 نفر 19اگر در زمين برنج كشت شود: 

 نفر 17اگر در زمين ذرت كشت شود: 

 نفر 15اگر در زمين گندم كشت شود: 

 نفر 2اگر در این زمين مرغ توليد شود: 

 نفر 2اگر در این زمين شير توليد شود: 

 نفر 1مرغ توليد شود: اگر در این زمين تخم

 نفر 1اگر در این زمين گوشت گاو توليد شود: 

ا گرسنگي هاي مرتبط بهایي كه ساالنه به دليل گرسنگي یا بيماريغالت مورد نياز براي تأمين غذاي ساالنه تمام انسان

 ميليون تن 12ميرند: مي

ميليون تن غالت مورد نياز بدست  12اي كه مردم آمریكا باید در مصرف گوشت گاو انجام بدهند تا جویيمقدار صرفه

 درصد 10بياید: 

 وارماهیتفكر 
هاي كشاورزي، جهان براي تامين غذا هر بيشتر به سراغ ها روي زمين و كاهش زمينهمزمان با افزایش تعداد انسان

ميليون تن افزایش  89ميليون تن به  19در اقيانوس از  ، صيد ماهي1990تا  1950اقيانوس ها رفته است. از سال 

تواند  براي نخستين بار در تاریخ، بشر دیگر نمي [55]نشده است.، رشدي در صيد مشاهده 1990یافت. اما از سال 

ها را منبع الیزال تأمين غذا بداند. در واقع، بيشتر زیستگاه هاي ماهيان از بين رفته اند یا با سرعت زیاد  رو اقيانوس

 به زوال هستند و  این روند، تبعات جدي براي گرسنگي جهان خواهد داشت.

منطقه اصلي ماهيگيري در  15منطقه از  11رزي ملل متحد گزارش داد كه ، سازمان غذا و كشاو1997در سال 

هاي درصد از كل گونه 34رویه است. همچنين ها به سرعت در حال نابودي هستند و علت آن ماهيگيري بياقيانوس

 ماهيان در آستانه خطر انقراض فوري و یا آسيب پذیر در برابر انقراض هستند

 ها خيلي بيشتر از آن چيزي است كه قبالگيري كرد كه نابودي حيات در اقيانوسنتيجه ساینسیك سال بعد، مجله 

 [56]شد.تصور مي
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، هاي ماهيگيريهاي توليد ماهي براي پر كردن سهميه خود، باعث شد تا كشتيكاهش ذخایر ماهيان و مشكل كارخانه

به  [57]هاي غير قابل استفاده بيشتري را نابود كنند. ها پهن كنند و ماهييانوستورهاي خود را در عمق بيشتري از اق

 بان جهاني،تري را هم صيد كنند. اد آیرس از انستيتو دیدههاي هر چه كوچكعالوه، آنها حتي حاضر شده اند كه ماهي

 كند:زنجيره وقایع را اینگونه توصيف مي

هاي بزرگتر هستند پس هنگامي كه تورها ماهيان كوچك پایين ي كوچك ماهي معموال غذاي گونههاگونه» 

شان آغاز دهند و نابوديهاي بزرگ تر، غذاي خود را از دست ميزنجيره غذایي را صيد مي كنند ، آنگاه گونه

هاي وچك،  ماهيهاي بسيار كشود. در همين حال شناورهاي صيادي صنعتي در تالش براي صيد ماهيمي

هاي بزرگ، تر را هم صيد مي كنند و به این ترتيب عالوه بر از بين بردن غذاي ماهيهاي بزرگ جوانِ گونه

كنند. این كار یعني سرقت از نسل آینده بشر براي سير كردن نسل فعلي. ها را هم نابود مينسل آتي آن

سي در معرض انقراض قرار ي از ماهيان اقيانوهاي بيشترشود كه گونههمچنين این شيوه صيد باعث مي

 [58]«بگيرند.

ها در شرق آمریكا شاید اخيرا متوجه كمپين خارج كردن اره ماهي از منوي غذاهاي دریایي صاحبان رستوران

گویند تا زمان بازگشت يها شده باشند. این ماهي در خطر انقراض نسل قرار دارد و طرفدران این كمپين مرستوران

هاي صيد شد در اقيانوس ها، باید مصرف آن را ممنوع كرد. در حال حاضر در حدود دو سوم ماهيجمعيت این ماهي

 [59]اطلس شمالي براي توليد مثل، بسيار جوان هستند.

یك منبع غذایي الیزال و محصول تجدید پذیر مثل گندم كنيم كه ماهي بر خالف پاندا و یا ببر، بسياري از ما تصور مي

ها به حدي پيشرفت كرده كه ها  از اقيانوساما  فناوري استفاده شده براي جارو كردن حتي آخرین ماهي [60]است.

 نامه زیست محيطي و سالمت راشل. هفتههاي مختلف ماهيان یكي پس از دیگري در حال منقرض شدن هستندگونه

 :نویسدمي

نند كنظامي  براي ماهيگيري در عمق یك مایلي استفاده مي هاي ماهيگيري تراول از فناوريامروزه كشتي» 

ا دانست. بپردازند كه تا یك دهه قبل كمتر كسي آنها را قابل مصرف و خوردن ميهایي ميو به صيد گونه

هاي ماهيگيري مجهز به هاي كشتيتوجه به اینكه زیستگاه هاي ماهيان در عمق كم رو به زوال است، تور

اي را باال مي ها حركت مي كنند و هر چيزي به هر اندازهچرخ و غلطك هایي شده اند كه در كف اقيانوس

هاي ماهيگيري بتوانند حتي در تاریكي و ها و قایقكشند... هچنين استفاده از رادار باعث شده تا كشتي

وان تاي( مياده از فناوري جي پي اس )سيستم مكانيابي ماهوارهآلوده هم فعاليت كنند. با استففضاي مه

هاي ماهيگيري مجددا به این مناطق براي صيد باز گردند. هاي را شناسایي كرد تا كشتيمحل تجمع ماهي

 هاي آبي غني ازهاي نظامي سابقاً محرمانه كه براي هدایت زیردریایي ها استفاده مي شد مسير جریاننقشه

هاي مدرن ماهيگيري كه به صورت هاست. كشتيدهند كه مطلوب ماهيایي در عمق زیاد را نشان ميمواد غذ

 ها را جارو مي كنند وشوند با تورهاي بسيار بزرگ تهيه شده از مواد قویتر،  اقيانوسالكترونيك هدایت مي

 [61]«دن هستند.هاي اقيانوس در حال محو شهر روز این ماجرا اتفاق مي افتد. در نتيجه، ماهي

 آنچه كه می دانيم

 16براي مصارف انساني  فروخته شد:   1996مقدار ماهي صيد شده به ازاي هر نفر از مردم جهان كه در سال 

 [61]كيلوگرم

ها كه مورد استفاده قرار نگرفت و دور ریخته شد )به ازاي هر نفر در مقدار موجودات دریایي صيد شده همراه با ماهي

 [63]كيلوگرم  200(: 1996سال 

 [64]ها مي شود: نصف مقدار ماهي صيد شده در جهان كه صرف خوراك دام
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شركت ماهيگيري دیگر  3آالسكا و  -، دون تایسون، غول توليد مرغ آركانزاس، شركت شيالت آركتيك1992ل در سا

پردازند. هزینه ساخت هر هاي غول پيكر تراولر به صيد ماهي ميها با ناوگاني متشكل از كشتيرا خرید. این شركت

اندازه یك زمين فوتبال است. آنها تورهاي ميليون دالر است و طول هر یك به  40هاي صيادي یك از این كشتي

كشند . معموال در یك تور اندازي، اندازند و هر چه را كه در مسيرشان باشد باال مينایلوني با طول هزاران متر به آب مي

 [65]شوند. هزار  كيلو ماهي داخل این تورها اسير مي  360

 آنچه كه می دانيم

ن توليد كننده سوریمي) سوریمي، بافت بدون استخوان ماهي است كه از آن براي تهيه فيله ماهي، گوشت بيشتری

 [66]شود(: شركت تایسون فودز خرچنگ مصنوعي و سایر محصوالت استفاده مي

 [67]ت تایسون فودز علت اخراج مایك ایسپاي، اولين وزیر كشاورزي بيل كلينتون: قبول هدیه از شرك

پس از محكوم شدن به پرداخت پاداش و رشوه به مقامات  1997دسامبر سال  29جریمه شركت تایسون فودز در روز 

 [68]تحقيقات ميليون دالر هزینه 2ميليون دالر به عالوه  4فدرال: 

 [69]ميليون دالر 200هاي ماهيگيري تایسون پرداخت شده: هاي فدرال كه به كشتيیارانه

 [70]هاي آبي رویه: زوال كامل اكوسيستمنتایج احتمالي در صورت تداوم روند فعلي ماهيگيري بي

ها ها را به خود جلب كرده است. این ماهي كه قسمتي از عمر خود را در رودخانهاز دیرباز توجه انسان  220ماهي آزاد

ویایي تر از حس بتر و حساسكند با استفاده از حس بویایي خود كه هزار برابر دقيقو قسمت دیگر را در دریا سپري مي

هاي اخير، تعداد این نوع ماهي بسيار كاسته ا در سالگردد. امسگ است، براي تخم ریزي به محل تولد خود بازمي

 شده است.

در واشينگتن شد اما این تالش،  221ها در رودخانه اسنيك، صدها ميليون دالر خرج كمك به سالمون1994در سال 

خانه به این رود 223و تنها یك ماهي آزاد سوكاي 222ماهي آزاد شينوك 800توام با ناكامي بود. در پایيز آن سال تنها 

 [71]بازگشتند. 

هاي وحشي سالم و فراوان، نقش حياتي و یگانه اي ها. ماهيبه نظر من، این یك فاجعه است البته نه فقط براي ماهي

 نكنند. دیوید سوزوكي این سازوكار را چنيها ایفا ميها و جنگلها، دریاچههاي مختلف همچون رودخانهدر اكوسيستم

 دهيد:توضيح مي

كند جایي كه هزار كيلومتر با محل تولدش در نهرهاي ماهي آزاد، دوره بزرگسالي خود را در دریا سپري مي» 

هاي كربن و نيتروژن دریایي یك امضاي منحصر به فرد در بدن جنگلي و كوهستاني فاصله دارد. ایزوتوپ

آزاد  هاين امضاها را شناسایي كنند. و البته الشه ماهيتوانند ایگذارند كه دانشمندان ميجانداران باقي مي

ها حضور در اقيانوس مملو از این دو مواد مغذي اتمي بسيار مهم است. هنگامي كه ماهي آزاد پس از سال

كند و گردد، تخم ریزي ميبزرگسال پس از یك سفر پرمشقت از اقيانوس به رود محل تولد خود باز مي

گيرند و بقایاي آن را ها این ماهي را ميها و گرگها، عقابان مختلفي مانند خرسميرد، شكارچيسپس مي

. در شودها، پستانداران و پرندگان در سراسر جنگل ميكنند.... این بقایا باعث تغذیه ماهيروي زمين رها مي

هایي باكتريشوند كه به نوبه خود خوراك ها تجزیه ميهاي آزاد مرده توسط قارچداخل آب هم ماهي

شوند. و مانند تنه درختي كه در جنگل مهره در آب ميشوند كه باعث بقاي حشرات و سایر موجودات بيمي

شود. هنگامي كه تخم ماهي  فرو مي افتد، بقایاي ماهي آزاد هم  به مواد مغذي مورد نياز فرزندانش بدل مي

هاي آزاد از صد كربن و نيتروژن در بچه ماهيدر 40تا  25آید، سوري در انتظارش است: از شن بيرون مي

                                                 
220 Salmon 

221 Snake River 

222 Chinook 
223 Sockeye 
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درصد نيتروژن و كربن حياتي  30دهد كه بقایاي والدینشان تامين شده است. مطالعات ایزوتوپي نشان مي

قيم از ماهي آزاد ها به صورت مستدرصد پوشش گياهي امتداد رودخانه 18ها و حشرات آبي و در جلبك

 [72]«شود.تامين مي

گویند كه تنها در یك فصل، یك خرس ها براي رشد و پویایي به ماهي آزاد نياز دارند. زیست شناسان به ما ميجنگل

ها ) و آورد. پس از خوردن سلمون، خرسالشه ماهي آزاد كه به طور  ناقص خورده را به جنگل مي 700با خود حدود 

كنند تا منبع اصلي بقایاي ماهي آزاد را از طریق مدفوع شان در جنگل پخش مي  ها(ها و كالغها، گرگهمينطور عقاب

هاي درخت )كه مالك رشد كود نيتروژني مورد نياز درختان تامين شود. در واقع یك رابطه مستقيم ميان عرض حلقه

 اد در آن سال است.درخت است( و ميزان كربن و نيتروژن موجود در آن وجود دارد كه بيانگر ميزان صيد ماهي آز

تقریبا در اورگن منتقرض شد، اما پوست این حيوانات حفظ شد و مورد  1931هاي گریزلي در سال با آنكه نسل خرس

ها منبع دریایي درصد نيتروژن و كربن موجود در بدن خرس 90دانيم كه تا مطالعه قرار گرفت. به همين دليل ما مي

 داشته است.

كنيم كه فلسفه وجود ماهي و در واقع تمام جهان طبيعي، تنها براي رفع نيازهاي آني ما هستند، اگر ما كماكان تصور 

 آنگاه هزینه گزافي را براي جهالت خود خواهيم پرداخت.

 آيا آبزی پروری، مشكل گشاست؟
پرورش  هاي وحشي و براي كمك به تغذیه جمعيت رو به رشد جهان، صنعتدر تالش براي جبران كاهش ذخایر ماهي

پروري بخشي از اقتصاد غذایي آمریكا و جهان است كه سریع ترین رشد را  رو به گسترش است. امروزه آبزي ماهي

 [73]دارد.

، 2000شد. اما در سال هاي خوراكي جهان توسط صنعت آبزي پروري توليد ميدرصد ماهي 5، تنها 1985در سال 

تا پایان قرن بيستم، تقریبا تمام   [74]هاي خوراكي جهاني افزایش یافت. به یك سوم كل ماهيسهم پرورش ماهي 

آالي رنگين كمان، نيمي از ميگو و یك سوم ماهي آزاد مصرف شده در آمریكا توسط صنعت آبزي ماهي و قزلگربه

 شد.پرروي توليد مي

 هاي آبي تا كنون عبث بوده است. وري براي كم كردن فشار بر اكوسيستممتاسفانه نوید صنعت آبزي پر

آال، خاویار، دم زرد و دیگر گونه هاي ماهي گوشتخوار در واقع باعث باعث هاي ميگو، سلمون، قزلتوليد صنعتي گونه

لو د. براي توليد یك كيشده تا  تقاضا براي موجودات دریایي افزایش یابد تا بتوان غذاي ماهيان پرورشي را فراهم كر

 [75]كيلوگرم ماهي وحشي اقيانوسي نياز است.  5هاي شور یا ميگو در صنعت آبزي پروري به ماهي آب

المللي استنفورد، در گزارش اصلي مجله نيچر ، محقق ارشد انستيتو مطالعات بين224، روزاموند نيلور2000در سال 

 [76]« آبزي پروري... از عوامل زوال ذخایر ماهي در سراسر جهان است.» نوشت كه 

ضافه كردند كه در او و سایر نویسندگان این گزارش، كه نمایندگان موسسات آبزي پروري از سراسر جهان بودند ا

هاي حاضر در پایين زنجيره مواد غذایي آبي همچون ساردین، نتيجه اقدامات صنعت آبزي پروري، برخي از ماهي

 [77]در سراسر جهان در معرض خطر نابودي هستند.  226و ماهي خال خالي 225ماهيشاه

هایي در ها و انگلجمعيت ماهيان اقيانوسي مي شود. بيماري صنعت آبزي پروري از جهت  دیگري هم  موجب كاهش

 800، 1975اي وحشي منتشر شوند. در سال كنند به راحتي در ميان گونهمراكز پرجمعيت پرورش ماهي رشد مي

  هزار كاهش یافته بود. 80ها به ، تعداد این ماهي2000هزار ماهي آزاد شمال اقيانوس اطلس وجود داشت اما در سال 

بنياد جهاني طبيعت و سازمان حفاظت از ماهي آزاد شمال اطلس سه دليل براي این كاهش مطرح كردند، یكي از آنها 

 [78]هاي توليدي در مراكز پرورش ماهي بود. بيماري و انگل

                                                 
224 Rosamond Naylor 

225 Herring 
226 Mackerel 
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هاي شود دچار تنشهاي محصور و پرازدحام نگهداري ميماهي هم مانند گاو، مرغ و خوك هنگامي كه در مكان

هاي شایع در مراكز پرورش ماهي غيرعادي مي شوند كه این تنش ها منجر به آسيب پذیري ماهيان در برابر بيماري

هاي صنعتي، از مقادیر زیادي ز مانند دامپروريشود. در نتيجه، مراكز پرورش ماهي نيهاي اطراف ميو همچنين آب

، از علف كنند. پرورش دهندگان ماهي از مواد شيميایي براي كشتن باكتريبيوتيك و مواد شيميایي استفاده ميآنتي

 . نندكها استفاده ميها و انگلها، و از سایر داروها براي درمان بيماريها براي جلوگيري از رشد گياهان در حوضچهكش

هزار ماهي در یك حوضچه كوچك  40آبزي پروري، یكي از پرازدحام ترین شكل هاي پرورش حيوانات است.  حدود 

ماهي آزاد وحشي  [79]متراكم مي شوند و هر ماهي تنها به اندازه نصف یك وان حمام، آب براي زندگي كردن دارد.

-تواند برود. ماهي وحشي، بخشي از رنگ صورتيدر مراكز پروش ماهي، هيچ كجا نميكند اما هزاران مایل كوچ مي

هاي زنداني آورد اما در مراكز پرورش ماهي  اغلب به ماهيهاي كوچك كریل بدست مينارنجي خود با خوردن ماهي

ن و هورمون خورانده شود تا رنگ مورد نظر را بگيرند. همچنين به آنها واكسهاي رنگي مصنوعي خورانده ميدانه

 شود. مي

هاي در حال بندي ماهي، تصاویر سلمونكند روي بستههنگامي كه مصرف كننده، ماهي آزاد )سلمون( خریداري مي

خورد در حالي كه خریدار از این واقعيت غافل است ها و همچنين نهرهاي خروشان به چشم ميجنب و جوش، كوه

درصد سلمون مصرف شده در  6، تنها 1990ها، پرورشي هستند. در سال وشگاههاي عرضه شده در فركه بيشتر ماهي

 [80]درصد افزایش یافته بود. 40این ميزان به  1998جهان پرورشي بودند. اما در سال 

در آن است. نه   3 ارزش غذایي ماهي آزاد به عنوان یك غذاي سالم بيشتر به خاطر تمركز باالي اسيدهاي چرب امگا

خورد توليد نمي كند اما ماهي آزاد وحشي نوعي جلبك را مي 3امگا ماهي آزاد و نه هيچ ماهي و یا حيوان دیگري، خود 

هاي وحشي كند. سلمونتوليد مي كند و ماهي آزاد هم این ماده را در چربي بدنش ذخيره مي 3كه این جلبك، امگا 

 دارد.  3سلمون پرورشي مقدار بسيار كمي امگا  هستند. اما 3منابع عظيم امگا 

هاي صنعتي حكمفرما است. گوشت گاوي كه مقادیر زیادي غالت ها و سایر دامپرويوضعيت مشابهي در گاوداري

كمتري نسبت به گوشت گاوي دارد كه در طبيعت چریده باشد. همچنين شير، كره و ماهي توليد  3مصرف كرده امگا 

درصد  5مرغ فروشگاهي تنها دارند. و تخم 3خوراك آنها غالت بوده است مقادیر كمي امگا  شده از گاوهایي كه

 [81]دارد.  3مرغي كه از مرغ هاي آزادگرد در طبيعت بدست آمده، امگا تخم

كنند. اما متاسفانه این موادي نيستند كه شما هاي پرورشي هم مانند دام ها موادي را به وفور توليد ميالبته ماهي

ها و مرغ ها   شود مانند خوراك گاوها، خوكهاي پرورشي داده ميدوست داشته باشيد بخورید. خوراكي كه به ماهي

، نتایج تحقيقات مستقل 2001براي بدن خطرناك است. در سال  اغلب داراي قدري مواد شيميایي سمي است كه بالقوه

برابر  10هاي پرورشي حاوي آلودگي بيشتري هستند،  از جمله در كانادا، اسكاتلند و آمریكا نشان داد كه ماهي

دارند. دكتر مایكل ایستون، كارشناس ژنتيك و سموم زیستي در   227(PCBهاي وحشي پلي برومينات بيفنيل  )ماهي

هاي پرورشي و خوراك آنها سطح بسيار باالتري نتایج این تحقيقات بسيار بسيار روشن است. ماهي» نكوور مي گوید:و

هاي نسبت به ماهي 228هاي اورگانوكلرین و همچنين  پروبرومينات دیفينيل اترها، آفت كش PCBاز آالینده هاي نوع 

ها روي سيستم اعصاب این آالینده« ار قابل توجه بود.وحشي داشتند. به طور خالصه، مقادیر این مواد سمي بسي

 [82]مركزي و سيستم ایمني اثر مي گذارند و ممكن است منجر به بروز سرطان شوند. 

كنند كه پرورش ماهي به نفع محيط زیست است. اما آبزي پروري نيز مانند دامپروري بسياري  از مردم تصور مي

شي هاي آزاد پرومعضل توليد ضایعات براي محيط زیست را دارد. به عنوان مثال ضایعات مدیریت نشده ماهي صنعتي،

                                                 
227 polybrominated biphenyl 
228 polybrominated diphenyl ether 
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این درحالي  [83]كند.هاي ساحلي اسكاتلند را آلوده ميميليون نفر، آب 8در اسكاتلند، به اندازه ضایعات مدیریت نشده 

 ميليون نفر است. 5است كه كل جمعيت  اسكاتلند حدود 

البته مسأله منحصر به ماهي آزاد نيست. در چند دهه اخير رشد مراكز پرورش ميگو غير قابل تصور بوده است. مثالً  

وليدي آنها صادر درصد از ميگوي ت 89هزار هكتار زمين در اختيار توليد كنندگان ميگو قرار گرفته و  500در اكوادور

هاي درصد این صادرات، آمریكا است. هزینه این رشد اما حيرت آور بوده است از جمله: آلودگي 50 شود كه مقصدمي

 .229هاي ساحلي درخت كرناهایشان و پاكسازي جنگلساحلي، كوچ مردم محلي از زمين

مي كه مراكز پرورش ميگو جایگزي این جنگل هاي ماهي هستند و هنگاها كرنا محل توليد مثل بسياري از گونهجنگل

هكتار جنگل كرنا در فيليپين وجود داشت كه  1250000یابد. قبال ها شوند، صيد ماهيان دور از ساحل نيز كاهش مي

 هزار هكتار باقي مانده و بقيه آن تبدیل به مراكز پروش ميگو براي صادرات شده است. 90در حال حاضر تنها 

زیست توسط آبزي پروري به ویژه پرورش ميگو به حدي شدید است گزارش منتشر شده در  ميزان تخریب محيط

هاي داري در جنگلپروري را قابل قياس با گاو ، لطمات زیست محيطي آبزي2000مجله نيو اینترنشناليست در سال 

 [84]استوایي دانست.

ه اند كر براي مردم است. اما مراكز پرورش ميگو معموال در مناطقي برپا شدههدف از آبزي پروري، توليد غذاي بيشت

شد كه غذاي اصلي بيشتر مردم جهان است. با تاسيس هر حوضچه جدید پرورش در این مناطق قبال برنج كشت مي

 [85]توانند شكم خود را سير كنند. ميگو، شاليزارها از بين رفته اند و مردم محلي نمي

تا كنون صنعت آبزي پروري همان مسير دامپروي صنعتي را دنبال كرده یعني بيشتر شكم ثروتمندان را به قيمت از 

ه ما آبزي پروري یعني ك» نویسد:كند. همانگونه كه ژان ميشل كوستو ميبين رفتن سياره،حيوانات و فقرا سير مي

كنند را صيد كنيم و از آنها براي توليد ها از آن تغذیه ميهاي كوچك كه مردم فقير حاشيه اقيانوسمقدار زیادي ماهي

 [86]« هاي بزرگ كه خوراك ثروتمندان در كشورهاي صنعتي است، استفاده كنيم.ماهي

ها و گاوها مورد استفاده قرار ميليون تن ماهي وحشي به عنوان خوراك خوك 22، 1997در همين حال در سال 

 ت. این مقدار حتي بيشتر از مجموع وزن تمام مردم كشور آمریكا است.گرف

 باشد كه همه سير شوند
ایي ها، گدبرابري نزد قانون چه باشكوه است. قانون  ثروتمندان و فقرا را به یك سان  از خوابيدن زیر پل» 

 آناتوله فرانس(« ) كند.ها و سرقت نان منع ميدر خيابان

هاي نوع بشر است. براي نيل به این هدف باید بر این باور تقدیرگرایانه ي یكي از بزگترین چالشامحاي گرسنگي و قحط

فایق آیيم كه كه گرسنگي مزمن و مداوم، یك وضعيت اجتناب ناپذیر است. براي محو گرسنگي باید جلوي تمركز 

د را بر این اساس كه بني آدم اعضاي فزاینده ثروت در درست افراد انگشت شمار را بگيریم و همچنين باید زندگي خو

 یك پيكرند، بنا كنيم.

اگر در نهایت انسان موفق به مهار گرسنگي در جهان بشود به این دليل خواهد بود كه ما غذا و منابع مورد نياز براي 

موفق  يم. در صورتيتوليد آن را مانند سایر كاالها ندانيم، بلكه غذا را به عنوان یك حق اوليه و جهاني براي انسان بدان

هاي عميق محيط زیست زمين و همچنين راه حلي براي به مهار گرسنگي خواهيم شد كه راهكاري براي درمان زخم

توانيم گرسنگي را مهار كنيم كه ابتدا به این نتيجه برسيم كه  آرامش تثبيت جمعيت پيدا كنيم. ما تنها در صورتي مي

 ه هيچ از ما از گرسنگي هراس نداشته باشيم،. شود مگر زماني كواقعي ما حاصل نمي

وري رژیم غذایي گياهي بازگردیم تا مردم بيشتري بتوانند  غذا توانيم گرسنگي را مهار كنيم كه به بهرهزماني ما مي

براي خوردن داشته باشند. كامال بدیهي است كه راهكار پایدار از لحاظ زیست محيطي براي حل مشكل گرسنگي 

زماني قابل دسترسي خواهد بود كه مردم بيشتر غذاهاي گياهي، و كمتر محصوالت حيواني مصرف كنند.  جهان تنها

                                                 
229 Mangroves 
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 اي كه امكان بيشتري براي حذف گرسنگيهاي غذایياگر به صورت عميق به مسئله نگاه كنيم مي بينيم كه انتخاب

ست وارد مي كنند و در درازمدت باعث هایي هستند كه كمترین لطمه را به محيط زیدر جهان  دارند همان انتخاب

هاي غذایي  نسبت به موجودات اطراف ما هم از همه دلسوزتر و سالمت تن ما مي شوند. همچنين امن ترین انتخاب

 تر هستند. مهربان

معكوس كردن روند گسترش گرسنگي به معني خلق جهاني مبتني بر همكاري و روح انساني خواهد بود. معكوس 

اي خواهد بود كه هر فردي فرصت برخورداري از یك زندگي سالم ند به معني سازماندهي جوامع به گونهكردن این رو

هاي عمومي و پربار در تعامل با طبيعت را داشته باشد. معكوس كردن این روند به معني بررسي و تصحيح تمام سياست

 هاني بهتر خواهد بود.هاي زندگي شخصي مان با هدف اميدوار كردن مردم به جو همچنين سبك

روزي كه گرسنگي از زمين رخت بربندد، بزرگترین انفجار معنوي كه جهان به خود دیده، رخ خواهد داد. »

ا )فردریكو گارسي« تواند لذتي را كه هنگام وقوع این انقالب بزرگ بوجود خواهد آمد، تصور كند.بشر نمي

 كوركا(
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 1۶فصل 

 

 جعبه پاندورا
 

 

تواند مشكالت زیست محيطي و گرسنگي در جهان را حل كند و سالمت انسان آیا  مهندسي ژنتيك مواد غذایي مي

كند این است كه طراحي ژنتيك دانه ها را براي هميشه تغيير مي دهد. را تضمين كند؟ كاري كه مهندسي ژنتيك مي

ارثي یك دانه، دانشمندان اميد دارند كه گياه رشد كرده از این دانه و همچنين زادگان آن براي هميشه با تغيير آرایش 

 هاي مشخصي باشند.داراي ویژگي

ليور ف»به عنوان مثال، نخستين ماده غذایي كه در آمریكا به صورت ژنتيك مهندسي و فروخته شد، گوجه فرنگي 

ن زیر مجموعه موسانتو است( ژني را در گوجه تشخيص داد كه آنزیم رسيده اكنوبود. شركت كالجين )كه هم 230«سيور

كرد. سپس راهي را براي تغيير این ژن یافت تا جلو توليد این آنزیم رسيده شدن گرفته شود . این شدن را توليد مي

ه شدن، ني پس از چيداي توليد كند كه دوام بيشتري داشته باشد؛ یعفرنگيشركت اميدوار بود كه با این كار ،گوجه

 دیگر به رسيده شدن خود ادامه ندهد و به جاي له شدن، سفت بماند.

ریزي كرد تا با معرفي شد و شركت توليد كننده آن برنامه 1995گوجه فرنگي فليور سيور با آب و تاب فراوان در سال 

این محصول، تنوعي در بازار ایجاد كند. اما همه چيز طبق خواسته توليد كنندگان این محصول پيش نرفت. 

اي كه توليد شده بود هم ميزان محصول را كاهش داد و هم مقاومت محصول در برابر بيماري را. و بر فرنگيگوجه

شدند به همين دليل به عنوان دار ميهاي حاصل بسيار نرم بودند و به راحتي لكهتظار شركت كالجين،گوجهخالف ان

 یك محصول تازه جذابيت نداشتند.

ها اشاره شده بود كه این محصول كرد كه روي این برچسبها نصب ميهایي روي گوجهابتدا شركت كالجين برچسب

آنها اميدوار بودند كه رنگ و بوي علمي این برچسب، باعث افزایش تقاضا براي به صورت ژنتيك، مهندسي شده است. 

آن و همچنين فروش آن با قيمت باالتر بشود. اما هنگامي كه مصرف كننده، اقبالي به این برچسب نشان نداد، نه تنها 

 كرد. از آن زمان به شركت كالجين بلكه كل صنعت مهندسي ژنيتك درسي را آموخت كه هرگز آن را فراموش نخواهد

بعد، این صنعت هرگز برچسبي روي محصوالت خود نصب نكرده است. البته داستان به همين جا ختم نشد چون این 

صنعت با كمك متحدان سياسي خود از آن پس با الزام نصب برچسب روي مواد غذایي مهندسي ژنتيك شده، مقابله 

 كرده است.

كردن مردم درباره ماهيت ژنتيك گوجه فرنگي فليور سيور نقره داغ شده بود  شركت كالجين كه یك بار پس از مطلع

تر مي نمود، براي گوجه فرنگي جدید خود انتخاب كرد البته این گوجه را كه صميمي« مك گرگور» این بار نام جدید 

يير ژن شده بود تا   تغفرنگي نيز مانند فليور سيور به صورت ژنتيك مهندسي شده بود. این اسم جدید عمدا انتخاب 

 [2]گوجه فرنگي را الپوشاني كند. این شركت درس خوبي درباره فواید مخفي كاري گرفته بود. 

 هاي متفاوتيشوند. برخي مواقع نامهاي مختلف عرضه مياند با ناماي كه به صورت ژنتيك مهندسي شدهمواد غذایي

ده به مواد غذایي مهندسي ش« بيوتك» و « ترانس ژنتيك» ، «تغيير یافته ژنتيكي» ، «ياصالح شده ژنتيك» چون 

شود كه البته تمام این اسامي، معني یكساني دارند. با آنكه این كلمات مترادف هستند اما از نظر رواني معناي داده مي

« بيوتك»يك، بيشتر مایل به استفاده از واژه هاي فعال در زمينه مهندسي ژنتكنند. شركتمتفاوتي را به شنونده القا مي
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« نولوژيبيوتك»ها دالر صرف تبليغات بازیابي كرده اند تا مردم این صنعت را با نام هستند و به همين دليل ميليون

 .GMOیا « هاي اصالح شده ژنتيكيارگانيسم» هایي مانند بشناسند نه با نام

دانستند كه به صورت ژنتيك، مهندسي شده، ناكام ماند. رف كنندگان نمياما گوجه فرنگي مك گرگور هم با آنكه مص 

 ژنتيك كال جين به این دليل شكست خورد كه ژن تغيير یافته عالوه بر ایجاد تغيير مورد نظر مهندسان،« معجزه» 

هامات ما اببيني نشده زیادي داشت. این گوجه فرنگي مهندسي شده ظاهري كامال طبيعي داشت ااثرات جانبي پيش

بسيار زیادي در مورد ارزش غذایي آن مطرح شد. عالوه بر این، شواهدي وجود داشت كه باكتري پاتوژني موجود در 

 [3]خورند ممكن است در برابر آنتي بيوتيك مقاوم شود.روده افرادي كه این گوجه را مي

از بازار خارج شد؛ آن هم تنها یك سال پس از عرضه آن. در  1996سال  گوجه فرنگي فليور سيور )یا مك گرگور(، در

 همين سال شركت موسانتو، كالجين را خرید.

 آروزهای بزرگ
هاي گياهان را طوري تغيير بدهند كه واجد ویژگي كشاورزان و باغداران كوشيده اند تا ویژگي شمار،هاي بيبراي قرن

يد توانهایي بوده كه از قبل موجود بوده اند. شما ميآنها محدود به دستكاري ویژگيهاي دلخواه شان باشد. اما تالش 

ما توانيد آن را مثال به یك گوریل یا یك  سيب پيوند بزنيد. شیك پرتقال را به نوع پرتقال دیگر پيوند بزنيد  اما نمي

 هستيد.« كبوتر با كبوتر، باز با باز»اصطالحا مقيد به 

ر شوند تا ویژگي مورد نظشوند و به گونه دیگر تزریق ميها معموال از یك گونه گرفته مياما، ژن در مهندسي ژنتيك

در گونه دوم بوجود بياید. پس از فليور سيور، دومين محصولي كه به صورت تجاري و مهندسي شده توليد شد، توت 

زدگي مقاوم شده بود تا در برابر یخ ( به آن تزریق231اي بود كه ژن یك ماهي ساكن قطب شمال )كفشك ماهيفرنگي

 باشد. اما این اقدام هم با ناكامي توام شد.

كند )نخستين كشت گياهان مهندسي شده در مقياس وسيع با آنكه این فناوري هنوز دوران نوپایي خود را سپري مي

صورت گرفت( با این حال افرادي بسياري اميدوارند كه غذاهاي مهندسي شده پاسخي براي نيازهاي  1996در سال 

 ها،كشبشریت باشد. اميد این بود كه این مواد غذایي، راه حلي براي گرسنگي جهان باشند، تا بدون استفاده از آفت

بور از خطرات زیست محيطي انقالب صنعتي تري به انسان عرضه كنند و همچنين به جهان سوم براي عغذاهاي سالم

 تر و پایدارتر دست یابيم. كمك كنند تا به آینده روشن، سالم

برنج »در این گزارش هيجان زده به كشف  [4]اختصاص داد.« غالتِ اميد» ، مجله تایم روي جلد خود به 2000در سال 

هاي نرگس ها و همچنين گلهاي ویروسزریق ژنمهندسي شده اشاره شده بود. وجه تسميه این نوع برنج، ت« طالیي

ه اي كه قبالً در هيچ نوع برنجي نبود. تایم نوشت كشد تا برنج، بتا كاروتن توليد كند؛ ویژگيبه آن بود كه باعث مي

تواند هدیه االهي براي نيمي از مردم زمين باشد كه براي سير كردن شكم خود محتاج برنج هستند. برنج طالیي مي

هزار نفر دیگر نابينا  350دهند و یبا یك ميليون كودك در سال به دليل كمبود ویتامين  آ جان خود را از دست ميتقر

 كند.شوند. بدن انسان بتا كاروتن را به ویتامين آ تبدیل ميمي

نظر  به توانند به كاهش سوء تغذیه كمك كنند، قانع كنندهشواهد موجود درباره اینكه محصوالت مهندسي شده مي

لوژي بيوتكنو» رسيد. تایم براي بيان اینكه چه كشف با اهميتي صورت گرفته  از جيمي كارتر نقل قول كرد:مي

 «مسئوالنه، دشمن بشر نيست؛ دشمن ما، گرسنگي است.

اما در هياهو و غوغاي كشف برنج طالیي چند حقيقت از نظرها پنهان مانده بود. یكي این كه هنوز هيچ تضميني در 

هاي مختلف وجود نداشت تا بتوان از آن به عنوان راهكاري براي از بين بردن مورد پرورش یافتن این نوع برنج در خاك

ها دالر هزینه بيشتر و همچنين یك دهه پژوهش بيشتر در گرسنگي جهاني یاد كرد. محققان گفتند كه به ميليون

 انواعي از برنج طالیي را كه قابليت كشت در مزارع كشاورزان راالمللي تحقيقات برنج نياز است تا بتوان انستيتو بين
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داشته باشد، توليد كرد. حتي در آن صورت هم كشت این نوع برنج نياز به آب زیادي دارد در حالي كه خيلي مناطقي 

 [5]مشكل كمبود آب هم دارند. كه مردم در آنها با مشكل كمبود ویتامين آ مواجه هستند،

ر و تهاي دیگري براي جبران كمبود ویتامين آ وجود دارد كه كم هزینههمچنين به این موضوع دقت نشده بود كه راه

كم خطرتر از مهندسي ژنتيك مواد غذایي است. مثال، در بنگالدش سازمان غذا و كشاورزي ملل متحد )فائو( چنين 

رنامه فائو ب هاي غير دولتي،ري موسسه بين المللي هلن كلر و سایر سازمانكليد زد. با همكا 1993اي را در سال پروژه

 هایي كههاي بهينه كشت اجرا كرد. به خانوادههاي كوچك خانگي با اتكا به روشاي را براي كمك به توسعه باغچه

شان بيا و كدو تنبل در خانهفاقد زمين كشاورزي بودند نشان داده شد كه چگونه گياهان سرشار از ویتامين آ  از جمله لو

پرورش بدهند. به محض اینكه فواید سالمتي این پروژه نمایان شد، برنامه فائو بسيار توسعه یافت و پيشرفت كرد. در 

ميليون نفر این فرصت را داده بود كه در خانه خود گياهان حاوي مقادیر زیادي از ویتامين  3، این برنامه به 1998سال 

آ را پرورش بدهند. تحليلگران مستقل به این نتيجه رسيدند كه زمين بسيار كمي براي توليد مقدار كافي ویتامين آ 

ها اندازه جذب ویتامين آ و سایر ویتامين مورد نياز است و هر چه تنوع ميوه و سبزي مصرفي مردم بيشتر باشد به همان

 العاده است.هایي، فوقميزان افزایش سالمتي فقرا با اجراي چنين برنامه [6]یابد. نيز افزایش مي

اند كه منجر به گمراهي شدید افكار عمومي شده است. در این راهكار، این ها، راهكاري اتخاذ كردهاین شركت

جبور اند تا مردم را مهاي تبليغاتي خود بارها به محصوالتي چون برنج طالیي اشاره كردههاي بيوتك در كمپينشركت

 اند.به پذیرش مهندسي ژنتيك بكنند در حاليكه واقيعت چيز دیگري است و آنها از روي هدف دیگري متمركز شده

 صنعت بيوتک
كه نخستين شيرین كننده مصنوعي  –ن تاسيس شد تا ساخارین توسط یك شيميدا 1901شركت مونسانتو در سال 

توليد كند. در واقع این شركت امروز بزرگترین بازیگر صنعت مهندسي ژنتيك در جهان است. باب شاپيرو  -بود

خواهم تاكيد كنم كه ما به طور كامل، پایبند به علم بيوتكنولوژي من مي» گفت: 1999مدیرعامل مونسانتو در سال 

هيم ماند چون باور داریم كه این فناوري یك ابزار ایمن، پایدار و مفيد در صنعت كشاورزي، تغذیه و سالمت انسان خوا

 [7]« تواند نيازهاي جهان به غذا و فيبر را تامين كند.است و مي

هاي آسترا زنكا، دوپون، نووارتيس و ترسد كه هدف وي كمك به جهان باشد اما مونسانتو هم مانند شركبه نظر مي

هاي درصد بازار بذر 100اونتيس تنها انگيزه مالي و درآمدزایي دارد. این پنج شركت برتر بيوتكي در مجموع حدود 

ها را در اختيار دارند و به لطف خرید كشدرصد از بازار جهاني آفت 60مهندسي شده را در اختيار دارند. همچنين آنها 

 [8]ها در دست آنهاست. درصد از بازار تجاري بذر 23ي كوچك تر، هم اكنون مالكيت شركت ها

دهند كه تمركز آنها روي ها هر ادعاهایي كه داشته باشند تغييري در این واقعيت نميروابط عمومي این شركت

شركت ها، تبدیل جهان به مكاني بهتر براي زندگي سودآوري است. برخالف توليد كنندگان برنج طالیي، هدف این 

 نيست. هدف آنها تنها كسب سود بيشتر است.

است.  232همسئوالن فيل بریانو استاد ارتباطات فني در دانشگاه واشينگتن است. او همچنين از موسسان شوراي ژنتيك

گذاران تصميم گيرنده هستند... ایهكند؟ سرمها را تعيين ميها سياستچه كسي در این شركت»كند: او سئوال مي

وند نه شهایي كه بيشترین سود را در بر دارند اجرا ميآنهایي كه حساب و كتاب شركت در دستشان است. تنها پروژه

 [9]«هایي كه به نفع نيازهاي بشریت هستند.پروژه

ذا، یا تر كردن غيك است( معتقدند كه از این فناوري براي سالمبيشتر مردم، حداقل در آمریكا )كه خانه  مهندسي ژنت

هایي كه به سود انسان و محيط یا افزودن ویژگي ها،كشافزایش محصول، یا بهبود طعم غذا، یا كاهش مصرف آفت

ه دنحوه فعاليت این صنعت در جهت تحقق این اهداف  نبو شود. متاسفانه حداقل تاكنون،زیست است استفاده مي

 است.
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در بيشتر مزارع ژنتيك  ،1999كند؟ در سال كند؟ چه نوع محصوالت كشاورزي توليد مياین صنعت چگونه عمل مي

 هاي توليدهاي مختلف سویا، ذرت، پنبه و كانوالي مهندسي شده توسط شركتدرصد آن( گونه 80جهان ) تقریبا در 

ر برابر بودند تا د ها به این دليل تغيير ژنتيك داده شدههشد. جالب اینكه این گونكننده سموم كشاورزي كشت مي

علف كش ها نوعي  [10]معروف هستند، مقاوم شوند. « كشعلف»ها كه به هاي توليد شده توسط همين شركتكشآفت

 جاد مي كنند. ها اختالل ایكشند یا در فتوسنتز آناز آفت كش هستند كه گياهان نامطلوب را مي

ها را در مزرعه خود اسپري كنند، نه بعد از كِشت، توانستند تنها قبل از كِشت محصول، علف كشتا كنون كشاورزان مي

زدند. به همين دليل بعد  از سبز شدن گياه ها، به خود گياه هم لطمه ميچون علف كش ها عالوه بر نابود كردن  علف

د در هر تواننكردند. اما اكنون به لطف اصالحات ژنتيكي، كشاورزان ميها مبارزه ميعلفبایست به روش دیگري با مي

ها را روي محصوالت مهندسي شده خود اسپري كنند و آسيبي هم به محصول نرسد. البته به شرطي كشزماني، علف

 اي استفاده كنند كه محصول شان در برابر آنها مقاوم است.هاي ویژهكشكه از علف

گویند كه محصوالت كشاورزي هاي بيوتك كه قصد دارند محصوالتشان، سودمند به نظر برسد، مكررا ميشركت

 رسد  اما واقعيت چيز دیگري است.هاي كمتري نياز دارند. این عالي به نظر ميكشمهندسي شده به آفت

ها را روي كشند بارها و بارها، علفتوابه این معني است كه كشاورز مي« هاكشمحصوالت  مقاوم در برابر علف»

هاي دور و بر  آنها را از بين ببرد بدون اینكه كوچكترین آسيبي به خود محصول محصوالت خود اسپري كند و علف

شان، مقاومت شود كه تنها مزیتدرصد از مزارع ژنتيك جهان، محصوالتي كشف مي 80وارد شود. به همين دليل در 

 هاي خاص است.كشنامحدود در برابر آفت

شوند كه  ها محصوالتي كشت ميشود؟ در این زميندرصد بقيه مزارع ژنتيك چه محصوالتي كشت مي 20اما در 

یكي از این محصوالت،  [12]هایشان آفت كش توليد كنند. در تمام سلول اند تا در سراسر چرخه زندگيمهندسي شده

برگ جدید( نام گرفته است. شما با مشاهد این نام « ) نيو ليف»مونسانتو است كه سيب زميني  سيب زميني شركت

ه هاي سالمتي فروختكنيد كه این نوع سيب زميني یك نوع سيب زميني ارگانيك است كه در فروشگاهتصور مي

ر  سوسك سيب زميني را كه شود. اما در واقعيت، فناوري سيب زميني نيو ليف مونسانتو طوري طراحي شده كه همي

كش به آن گاز بزند نابود كند.  طبق قوانين آژانس حفاظت محيط زیست آمریكا، این محصول باید به عنوان یك آفت

 [13]در این سازمان ثبت شود. 

 گرد كردن سودها
حصوالت كشاورزي مهندسي شده سویا، ذرت ، هشتاد  ميليون هكتار زمين در سراسر جهان زیر كشت م2000تا سال 

قاوم بودند. ها مكشو تمام این محصوالت در برابر علف  -یعني بيشتر از مساحت بریتانياي كبير -و كانوال رفته بود ـ
ر كار توليد و هایي كه این محصوالت مهندسي ژنتيك شده را توليد و عرضه مي كردند، دجالب اینكه شركت [14]

 ها هم بودند.فروش علف كش هاي مناسب آن

ین كره كش در اپس تصادفي نيست كه پنج شركت بزرگ بيوتك جهان، همان پنج شركت بزرگ توليد كننده علف

خاكي هم هستند. توليد محصوالت كشاورزي مهندسي شده توسط آنان در واقع تضميني است براي فروش 

 كنند.هایي كه توليد ميكشآفت

كش حدود ، این علف2000شركت مونسانتو است. در سال  233«راندآپ»كش كش در جهان، علفترین علفپرفروش

ریزي براي افزایش فروش آن در ميليارد دالر براي این شركت درآمدزایي داشت و مونسانتو همچنان در حال برنامه 3

هاي مهندسي شده سویا، ذرت و كانوالي شركت مونسانتو كه آینده بود. اما دليل این سود هنگفت چه بود؟ گونه

 هندسي ژنتيك شده در جهان را تشكيل مي دادند.نام داشتند در آن زمان  نيمي از محصوالت م 234«راندآپ ردي»

                                                 
233 Roundup 
234 Roundup Ready 
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كش راندآپ مقاوم باشند و كشاورزان بتوانند بارها اند تا  در برابر علفاي مهندسي شدهمحصوالت راندآپ ردي به گونه

كش را روي مزارع محصوالت راندآپ ردي بپاشند بدون اینكه به محصول آسيبي برسانند. این ویژگي، تنها این علف

كش راندآپ، اقدام به كاشت ت محصوالت راندآپ ردي است و به همين دليل هيچ كشاورزي بدون استفاده از علفمزی

 كند.گياهان راندآپ ردي نمي

هاي جدید در سراسر دنيا هزینه كرد تا به توليد ، مونسانتو حدود یك ميليارد دالر براي ساخت كارخانه1998در سال 

به پایان رسيده  2000در حاليكه اعتبار انحصار اختراع شركت مونسانتو در سال  [15]د.كش راندآپ بپردازبيشتر علف

بود اما این موضوع باعث نگراني آنها نشد. چون مونسانتو بسيار هوشمندانه تدبيري اندیشيده بود تا  انحصار خود بر 

ر این شركت بسيار ساده بود. كشاورزاني كه محصوالت راندآپ كش خود را براي هميشه حفظ كند. تدبيتوليد علف

ردي مونسانتو را كشت مي كنند باید قراردادي با این شركت امضا كنند كه مطابق آن، كشاورز موظف است تنها 

و پایان گرسنگي در جهان، به با وجود داغ بودن بحث برنج طالیي   [16]كش راندآپ این شركت را خریداري كنند.علف

 پروراند.هاي دیگري در سر ميرسيد كه مونسانتو، انگيزهنظر مي

توان آن را تقریبا ایمن دانست و قطعا از نظر ها ميكشاما آیا راندآپ ایمن است؟ با در نظر گرفتن استانداردهاي علف

يست. ن« بوتاكلور»و یا « االكلور» ،«د د ت»مانند هاي بسيار خطرناك این شركت كشتراز با آفتميزان سم موجود هم

گونه  74اعالم كرده كه « سرویس ماهي و حيات وحش آمریكا»البته این به معني بدون خطر بودن آن نيست. در واقع 

كش راندآپ است، باالقوه در معرض كه ماده اوليه موجود در آفت 235فُساترویه از گليگياهي بر اثر استفاده مداوم و بي

هاي خاكي و ها، تاخير در رشد كرمبخش در هر ميليون( باعث مرگ ماهي 10فسات )خطر هستند. مقدار كمي گلي

 هاي خاكشود. همچنين این ماده شيميایي، باعث از بين رفتن ميكروبهمچنين افزایش ميزان مرگ و مير آنها مي

، این ماده شيميایي، 1990كنند. در اوایل دهه شود كه به گياهان براي جذب مواد مغذي موجود در خاك كمك ميمي

ها در كاليفرنيا بود.) كاليفرنيا تنها ایالتي است كه كشآفتهاي مرتبط با مسموميتسومين عامل رایج بروز بيماري

 فسات عالئم مسموميت با گلي [19]كند.(چنين آماري را ثبت مي

 [20]عبارتند از: سوزش پوست و چشم، استفراغ و اختالل قلبي. 

،  پس از شكایت دادستان عمومي نيویورك،  شركت مونسانتو مجبور شد كه تبليغات خود را كه در آن 1997در سال 

آوري كند. در آن زمان دادستان است جمع« دوستدار محيط زیست»و « یمنكامال ا»كش راندآپ مدعي شده بود آفت

همچنين  [21]نفر، دخيل  بوده است.  9به این نتيجه رسيده بود كه مسموميت توسط مواد موجود در راندآپ  در مرگ 

لنفوم غير هاجكين كه یك سرطان بدخيم در  فسات بودن، احتمال ابتال بهتحقيقات نشان داده اند كه در معرض گلي

آید كه بيشترین رشد را دهد. این نوع سرطان، سومين سرطان در آمریكا به شمار ميافراد جوان است را افزایش مي

 [22]دارد.

ار گوید كه یك یا دو بهاي راندآپ ردي شركت مونسانتو این است كه این شركت به كشاورزان ميدليل جذابيت بذر

 ها از بين برود. همچنين در تبليغاتكش راندآپ باعث خواهد شد تا تمام مشكالت مربوط به علفسمپاشي خوب با آفت

 «كشي كه براي هميشه به آن نياز دارید، راندآپ است.فتنها عل» شود كه مكتوب مونسانتو به كشاورزان گفته مي

» كند:هاي جي بي نيلندز، استاد بيوشيمي و بيولوژي مولكولي دانشگاه كاليفرنيا واقعيت دیگري را نمایان ميالبته حرف

وراي  ،كش راندآپ كه مونسانتو قصد دارد در جریان فرایند كشت محصوالت راندآپ ردي خود استفاده كندميزان آفت

  [23]« تصور است.

ميزان  كش راندآپ استفاده مي شود،چون در فرایند كشت محصوالت راندآپ ردي از  مقادیر بسيار زیادي علف

كش موجود در محصوالت برداشت شده بسيار بيش حدي بود كه تا همين چند وقت پيش، حد مجاز به شمار علف

آپ باقي ي مجبور شد تا حد مجاز مواد راندآمد. براي اینكه این فناوري از لحاظ تجاري، به صرفه باشد، اف دي امي

                                                 
235 glyphosate  
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بسياري از دانشمندان نسبت به این موضوع معترض اند  [24]مانده در محصوالت برداشت شده را سه برابر افزایش دهد.

شركت  موجود در محصول  راندآپ ردي با هدف موفقت نشان دادن كشو معتقدند كه افزایش سطح مجاز آفت

مردم،  ها نسبت به سالمتمونسانتو صورت گرفته و  بيانگر این واقعيت تلخ است كه براي دولت منافع تجاري شركت

كش موجود در محصوالت راندآپ ردي ایجاد نشده اولویت دارد. با وجود این اعتراض، تغييري در مقادیر مجاز علف

 است.

 هاي راندآپ رديشوند تا به كاشت بذرتو، كشاورزان، تشویق ميدر تبليغات و همچنين بروشورهاي گالسه مونسان

اشاره شده است. البته منظورشان از مزارع پاك این است كه « مزارع پاك»بپردازند و جالب اینكه در این تبليغات به 

ا هدف غات تنها بهاي كشاورزي پهناور، هيچ چيز به جز سویا، پنبه و یا كانوال نروید. روشن است كه این تبليدر زمين

گيرد و متاسفانه بسياري از كشاورزان در دام آن متقاعد كردن كشاورزان براي خرید محصوالت مونسانتو صورت مي

اي هاند كه نشاني از سالمت، طراوت و یا اكوسيستمافتند. در واقع مزارع این كشاورزان به حدي شيميایي شدهمي

 ها، حشراتاي كه به جز گياه كشت شده، عامل تجزیه كننده دیگري مانند كرممتنوع در آنها وجود ندارد. خاك مزرعه 

 شود. ها ندارد، تا حد زیادي  به كودهاي شيميایي وابسته ميو باكتري

اي بهره مند شویم كه عمدتا غير كنيم تا از فناوريترفه این كه ما مزارع و غذاي خود را با موادي سمي، سمپاشي مي

تري همچون كشت بدون شخم، مالچ پاشي )خاكپوش كردن( و همچنين كاشت هاي مكانيكي سادهضروري است. روش

هاي هرز مبارزه كرد. اما هيچ یك از توان با علفهمزمان چند محصول همراه، وجود دارد كه با بهره گيري از آنها مي

اد شيميایي نيستند. به همين دليل براي منافع اقتصادي در بر ندارند و وابسته به مو هاي دوستدار طبيعت،این روش

هاي فعال در حوزه كشاورزي شيميایي كه تجارت مهندسي ژنتيك را در كنترل خود دارند، مونسانتو و سایر شركت

 [25]هاي غيرشيميایي هيچ جذابيتي ندارند.این روش

ري از علف، باعث كمك به پایان سوء تغذیه خواهند شد. دكتر شركت مونسانتو دوست دارد به ما بگوید كه مزارع عا

گوید كه كشتن هر یك علف در این مزارع مي« بنياد تحقيقات علوم، فناوري و سياست منابع هند»وندانا شيوا، مدیر 

درصد مواد  90تا  80در هند، حداقل »گوید: مي تواند منجر به محروميت فقرا از منابع اساسي  تغذیه شان شود. او مي

شود. كشاورزي تجاري معتقد است كه این نامد، تامين ميمي« علف»مغذي، از آن چيزي كه صنعت كشاورزي آن را 

گونه مختلف علف در آنها وجود دارد و زنان  200كنند به همين دليل مزارعي را كه ها از كشاورزي سرقت ميعلف

ها سمپاشي كشكنند، با راندآپ یا سایر علفاك دام استفاده ميها به عنوان غذا، دارو یا خورمنطقه از این گونه

 [26]«كنند.مي

شيوا مي افزاید كه در بسياري از موارد، مردم به دليل دسترسي نداشتن به برنج طالیي از كمبود ویتامين آ رنج 

حاضر  در حال» گوید:ها در مزارع  است. او ميكشاز علفرویه برند بلكه كمبود این ویتامين به سبب استفاده بينمي

هزار كودك در هند به دليل كمبود ویتامين آ در شُرُف نابينایي هستند تنها به این دليل كه كشاورزي  40در حدود 

 رصنعتي، بسياري از گونه هاي وحشي گياهان را نابود كرده است. این گياهان منبع ویتامين آ براي مردم فقير د

 [27]«روستاها بوده اند. با تداوم گسترش بيوتكنولوژي، این روند دیوانه وار افزایش خواهد یافت.

 

گویند كه افزایش استفاده از راندآپ براي حيات وحش هاي حفاظت از محيط زیست به ما ميدر همين حال سازمان

د. هاي دیگر هستنروند در واقع غذاي گونهها از بين ميكشكه توسط علفمشكل ساز خواهد بود. بسياري از گياهاني 

ا منجر هكشآپ و سایر علفهشدار داده كه افزایش استفاده از راند« انجمن سلطنتي حمایت از پرندگان» در بریتانيا،

ن به حشرات هستند. و ای به از بين رفتن گياهاني خواهد شد كه براي مصرف پرندگان، غذا توليد مي كنند و زیستگاه

هاي پرندگان از جمله چكاوك خواهد شد. در حال حاضر هم به دليل عمليات معناي انقراض نسل بسياري از گونه

» گوید:مدیر اجرایي این گروه حمایتي مي كشاورزي صنعتي، جمعيت این پرنده در حال كاهش است. گراهام وین،
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هاي قوي باعث خالي شدن مزارع از حيات وحش و همچنين كشاستفاده از علفها با توانایي پاك كردن مزارع از علف

 اكنون هم شود آن هم در شرایطي كه جمعيت این پرندگان و گياهان همها پرنده و گياه ميبروز فاجعه براي ميليون

 [28]« رو به كاهش است.

هاي توليد كننده سموم شيميایي هم به شدت مشغول نيست. سایر شركت البته در این ميان تنها مونسانتو مقصر

« كرایووا»مهندسي كردن محصوالتي هستند كه در برابر سموم توليدي خودشان، مقاوم باشند. به عنوان مثال، شركت 

 بيش كش در چند سال آیندهكند. این شركت اميدوار است كه فروش این علفرا توليد مي  236كش گلوفوسينتعلف

از نيم ميليارد دالر افزایش یابد چون در حال توسعه محصوالت مهندسي شده ایست تا در برابر گلوفوسينت مقاوم 

 باشند.

د گویاست. آژانس حفاظت محيط زیست اما، مي« دوستدار محيط زیست»این شركت مدعي است كه گلوفوسينت، 

گلوفوسينت در آب  [29]گان آبي، خطرناك و سمي است.مهركش براي بسياري از بيكه حتي مقادیر اندك این علف

 [30]یابد.هاي زیرزميني راه ميشود و به راحتي به آبحل مي

سمپاشي تواند در برابر كه مي ( توليد كردهBXNهمچنين شركت كالجين/ موسانتو یك گونه از گياه پنبه )به نام پنبه 

شود( مقاومت كند. بروموكزینول از سوي آژانس كش بروموكزینول )كه با نام  تجاري باكتریل عرضه ميمستقيم علف

اي كه باعث نقص در زمان تولد حفاظت محيط زیست به عنوان یك عامل احتمالي سرطانزا و همچنين تراتروژن ) ماده

 [31]شود( شناخته شده است.مي

هنگامي كه آژانس حفاظت محيط زیست  مجوز استفاده از بروموكزینول براي سمپاشي پنبه مهندسي شده بي اكس 

كرد كه بروموكزینول هيچ راهي براي ورود به زنجيره غذایي انسان ندارد. اما در ان را صادر كرد، این آژانس تصور مي

 50شود كه  حدود در مراكز پرواربندي، علف خشك شده داده مي به گاوها برخي از مواقع سال در جنوب آمریكا،

 [32]یابد.درصد آن ضایعات پنبه است. به همين دليل بروموكزینول امروزه از طریق گوشت به زنجيره غذاي انسان راه مي

 شود؟پس موضوع گرسنگی جهان چه می
برابر شد. در واقع  25، 1999تا سال  1996هاي زیر كشت محصوالت مهندسي ژنتيك در جهان از سال مساحت زمين

نخستين سالي بود كه این محصوالت در مقياس گسترده تجاري كشت شدند. با این حال تقریبا تمام این  1996سال 

هاي زیر كشت محصوالت درصد از كل زمين 72، آمریكا به تنهایي 1999رشد عظيم در سه كشور رخ داد. در سال 

درصد بود. این سه  10درصد و سهم كانادا  17مهندس ژنتيك شده در دنيا را به خود اختصاص داد. سهم آرژانين هم 

 [33]درصد كاشت محصوالت كشاورزي مهندسي شده را در اختيار داشتند. 99كشور در مجموع 

 دانيمآنچه كه می 

 [34]در سراسر جهان زیر كشت محصوالت مهندسي شده  بود: ناچيز  1995كل زمين هایي كه در سال 

 [35]ميليون هكتار 4زیر كشت محصوالت مهندسي شده بود:  1996كل زمين هایي كه در سال 

 [36]ميليون هكتار 27زیر كشت محصوالت مهندسي شده بود:  1997كل  زمين هایي كه در سال 

 [38]ميليون هكتار  99زیر كشت محصوالت  مهندسي شده بود: 1998كل زمين هایي كه در سال 

خواهيم كه عرضه غذا در جهان، گر ميگویند كه اشركت مونسانتو و سایر طرفداران بيوتكنولوژي، مكررا به مردم مي

ميليون  100متناسب با رشد جمعيت باشد مهندسي ژنتيك ضرروي است. اما حتي با وجود كشت این محصوالت در 

 هاي كشاورزي آمریكا،و همچنين كشت محصوالت مهندسي شده كشاورزي در یك چهارم زمين 2000هكتار در سال 

وچكترین تغييري در روند گسترش گرسنگي در جهان ایجاد كنند. تاكنون در هيچ اند كاین محصوالت هنوز نتوانسته

هاي زیر كشت محصوالت مهندسي ژنتيك، محصولي كشت نشده كه ميزان برداشت محصول را افزایش یك از  زمين

ه است. در بدهد  یا ارزش مواد مغذي را باال ببرد. در واقع غذاي بيشتري براي سير كردن فقراي جهان توليد نشد

                                                 
236 Glufosinate 
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هاي سویا و ذرت مهندسي شده كشت شده كه قرار است به عنوان خوراك هاي كشاورزي ژنتيك، بذربيشتر زمين

 [39]ها مورد استفاده قرار بگيرد. دام

ط زیست و نامه محيهفته» یكي از صداهاي كامال مستقل در مباحث مرتبط با مواد غذایي مهندسي ژنتيك شده،

ر سال شود. این مجله داست كه توسط بنياد تحقيقات زیست محيطي در آناپوليس مریلند منتشر مي« سالمت راشل

 نوشت: 1999

رسد كه مونسانتو یا هيچ شركت مهندسي ژنتيك دیگري، در حال توليد محصوالتي باشند كه به نظر نمي» 

ظاهرا آنها مشغول توليد محصوالتي هستند كه این مشكل شاید كمبود مواد غذایي در جهان را مرتفع كنند. 

كند. اگر محصوالت مهندسي شده با هدف رفع گرسنگي توليد شده بودند، آنگاه مونسانتو و را تشدید مي

 كردند:هایي با این مشخصالت توليد ميها، بذرسایر شركت

 هاي پایين تر از استاندارد و فقيرالف: توانایي رشد در خاك

گياهاني با ظرفيت توليد مقادیر زیادي پروتئين با بازده بيشتر در هكتار آن هم بدون نياز به  ب:

 مواد شيميایي، كود و یا آب.آالت گرانقيمت، ماشين

 ج: ترجيح مزارع كوچك به مزارع بزرگ

 هاي صدور مجوزها بدون محدودیتد: ارزان و آزاد بودن بذر

 ها باشند نه تغذیه دام.نه:  محصوالت براي سير كردن انسا

یك از محصوالت كشاورزي مهندسي شده و یا محصوالت در شرف توليد ) در مقياس در حال حاضر هيچ

هاي جدید هاي مثبت را دارند. بذرها نيستند بلكه دقيقا عكس این ویژگيگسترده( نه تنها داراي این ویژگي

ها. ها تغذیه دامهاست نه سير كردن انسانه هدف آنكنند كمهندسي شده .... بيشتر محصوالتي توليد مي

 [40]«انقالب مهندسي ژنتيك هيچ ارتباطي با مبارزه با گرسنگي در جهان ندارد.

اگر گياهان مهندسي شده براي معكوس كردن روند گرسنگي در جهان طراحي شده بودند، آنگاه شما انتظار داشتيد 

زده محصول آنها افزایش یابد. اما هيچ شواهدي مبني بر اینكه چنين اتفاقي رخ داده باشد وجود ندارد و بر كه ميزان با

شوند كه حاكي از كمتر بودن بازده محصوالت ژنتيكي هستند . اد اولينگر، استاد عكس به تدریج مستنداتي مطرح مي

هاي مختلف بذر سویا انجام داده مختلفي روي گونههاي سال اخير بررسي 25كشاورزي در دانشگاه ویسكانسين، در 

 است. 

كردند با هم مقایسه كرد درصد سویاي آمریكا را توليد مي 89ایالت كه  12او ميزان برداشت سویا در  1999در سال 

 [41]هاي معمولي سویا بود.درصد كمتر از گونه 4و به این نتيجه رسيد كه ميزان برداشت از سویاهاي مهندسي شده 

هاي مهندسي شده سویاي شركت مونسانتو )كه بيش از هر محصول مهندسي هنگامي كه سایر محققان، عملكرد بذر

هاي معمولي سویا در شرایط كشت یكسان مقایسه كردند متوجه شدند شود( را با گونهشده دیگري در جهان كشت مي

و همچنين تحقيقي  [42]درصد كمتر از سویاهاي معمولي است. 10ده حدود كه ميزان محصول سویاهاي مهندسي ش

هاي سویاي مهندسي انجام شد نشان داد كه ميزان برداشت محصول از بذر 2000كه توسط دانشگاه نبرسكا در سال 

 هاي معمولي است.درصد كمتر از بذر 11تا  6شده، 

البته پایين بودن ميزان برداشت محصوالت مهندسي شده به این معني نيست كه این فناوري در آینده هم نخواهد 

توانست ميزان برداشت محصول را افزایش دهد. استفن دوفينگ، یك متخصص در حوزه تكثير گياهان و همچنين 

ها در گياهان آسانتر از ایجاد ویژگي كشعلف كند كه ایجاد ویژگي مقاومت در برابربه این نكته اشاره مي ژنتيك،

توان با تغيير یك آنزیم یا یك ژن رقم ها را ميكشافزایش محصول است. دليل آن این است كه مقاومت در برابر علف

زد اما براي افزایش محصول، الزم است كه صدها و یا هزاران ژن، با خودشان و یا با محيط زیست در تعامل باشند. 
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ممكن است از مهندسي ژنتيك به صورت موفقيت آميز براي افزایش سخاوت زمين استفاده كرد اما براي رسيدن  البته

 به این موفقت باید به مهندسي ژنتيك، زمان كافي داد.

وزه المللي در حالبته تا كنون چنين اتفاقي رخ نداده است و دكتر شيوا كه یكي از مشهورترین متخصصان بين 

دسي شده و همچنين گرسنگي جهان است معتقد است كه چنين هدفي هرگز محقق نخواهد شد. او محصوالت مهن

این استدالل در هر » گوید:كند كه بيوتكنولوژي به سير كردن مردم جهان كمك خواهد كرد. او مياین ادعا را رد مي

سویا  هايكند.... از بذرسير نميكنند، شكم جهان سوم را سطحي، یك فریبكاري است. اوال محصوالتي كه توليد مي

هاي در كشاورزي با هدف افزایش فروش گذاريشود.... تمام سرمایهها و گاوهاي شمال استفاده ميبراي خوراك خوك

گيرد.... تمام این اتفاقات در بخش خصوصي و توسط محصوالت شيميایي و افزایش كنترل بر بازار صورت مي

كنند گران كنند بلكه در پي سود هستند .غذایي كه آنها توليد ميراي خيریه كار نميگيرد كه بهایي صورت ميشركت

 [45]« تر تمام مي شود.

بت اي شفاف، نسكشورآفریقایي در نشست سازمان غذا و كشاورزي ملل متحد با انتشار بيانيه 18هاي همچنين هيات

ما ... قویا نسبت به استفاده از تصویر فقرا و گرسنگان كشورهایمان توسط » ن دادند:به تبليغات مونسانتو واكنش نشا

اي كه نه ایمن، و نه دوستدار محيط زیست، و نه از لحاظ اقتصادي، یك شركت بزرگ چند مليتي، براي پيشبرد فناوري

ژنتيك به كشاورزان ما براي  هایي و یا فناوريمعترض هستيم. ما معتقدیم كه چنين شركت براي ما سودمند است،

توليد غذاي مورد نياز كمك نخواهند كرد... برعكس.... اقدامات آنها باعث تضيعف ظرفيت ما براي سير كردن خودمان 

ما عميقاً  از سوء استفاده از فقرمان جهت تامين منافع مردم اروپا، بيزار » نماینده كشور اتيوپي افزودد:« خواهد شد.

 [46]« هستيم.

مهندسي  كند كهالبته هيچ یك از این انتقادات، شركت مونسانتو را تحت تاثير قرار نداد. این شركت كماكان اعالم مي

 ژنتيك راه حل مشكل گرسنگي در جهان است.
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 حق با كيست؟

پذیرش آن، به نفع جهان گرسنه ما  بيوتكنولوژي، یكي از ابزارهاي فرداست كه امروز در دستان ما است.  تأخير در» 

 «نيست.

 [47]تبليغات مونسانتو   -

محصوالت كشاورزي مهندسي شده به سبب پربار بودن شان، ایجاد نشدند بلكه علت توليد آنها، قابل ثبت بودنشان » 

 هایي است كهلكه به جهت سير كردن دامها معطوف به امرار معاش كشاورزان فقير نيست ببود. ارزش اقتصادي آن

 «كنند.اكنون نيز بسيار سير هستند، گوشت توليد ميبراي ثروتمنداني كه هم

 [48]؛ یك مركز سياست منابع «انستيتو راكي مانتين»آرموري و هانتر لوینس، موسسان  -

 

غذاهاي »ه ها، از گفتن اینكهاي بيوتكنولوژي به این زودياما باید به یك نكته اطمينان داشت. مونسانتو و سایر شركت

هاي ، ائتالف شركت2000باز نخواهند ایستاد. در سال « توانند گرسنگي در جهان را كاهش دهندمهندسي شده مي

ن دالر راه انداختند تا از گسترش هراس از غذاهاي مهندسي ميليو 50بيوتكنولوژي، یك كمپين بازاریابي به ارزش 

ميليون دالر تبليغات تلویزیوني و  32شده در سراسر آمریكا جلوگيري كنند. حاميان مالي اصلي این كمپين كه شامل 

تيس نهاي مونسانتو، داو كميكال، دوپون، نووارتيس سوئيس، بریتيش زنكا، باسف آلمان و اومطبوعات هم بود، شركت

ه راهكارهایي ك»خورد با این شعار فرانسه بودند. این تبليغات كه در آن تصویر مزارع و كودكان خندان به چشم مي

قصد داشتند افكار عمومي را قانع كنند كه غذاهاي بيوتكي، كمكي براي پایان « تواند باعث بهبود آینده جهان شوندمي

 [49]دادن به گرسنگي در جهان هستند. 

 های خودكشیبذر
رسند؛ چون این واحدهاي كوچك زندگي ظرفيت تبدیل به گياهان كاملي ها برخي مواقع، اعجاب انگيز به نظر ميبذر

ها یكي از رازهاي بنيادي حيات و یكي از كنند. بذررا دارند كه این گياهان، به نوبه خود، هزاران بذر دیگر توليد مي

اند با وجود اینكه هزاران سال در خواب مصر كشف شده هايهایي كه در مقبرهزیباي تداوم طبيعت هستند. بذرمفاهيم 

 اند، اما كماكان قابليت رشد دارند.بوده

هاي یك سال زراعي را براي كاشت در سال بعد ذخيره كشاورزان براي سير كردن بشر، بذر شمار،هاي بيبراي قرن

ه اي را بونسانتو، شركتي كه مدعي است هدفش، كمك به سير كردن گرسنگان جهان است، فناوريكردند. اما ممي

 «فناوري نابودگر»عرضه كرد كه بذر را عقيم مي كند. این فناوري كه قبال به عنوان  237«سيستم حفاظت فناوري» نام 

هاي وزارت كشاورزي آمریكا به شناخته شده بود با پول ماليات دهندگان توسعه یافت كه در اصل از طریق كمك

هاي وابسته به مونسانتو( اعطا شده بود. در این فرایند، بذر به صورت ژنتيك شركت دلتا و پاین لند )یكي از شركت

یابد تا قابليت رویش را از دست بدهد و براي هميشه عقيم بماند و . اگر از این فناوري استفاده شود دیگر تغيير مي

انند بذرهاي خودشان را ذخيره كنند و باید هر سال براي خرید بذرهاي جدید به مونسانتو مراجعه توكشاورزان نمي

 كنند.

 كننده است، نمي كوشد تا ما را متقاعدحداقل ملوین جي اوليور، زیست شناس مولكولي كه مخترع اصلي فناوري فسخ

افزایش توان رقابت  ماموریت ما،» گوید:او ميسازد كه هدف این فناوري، جلوگيري از كاهش گرسنگي در جهان است. 

 [50]« خودمان در برابر رقباي خارجي است.

با »از جنبش توسعه جهاني: 238اند. به گفته اِما ماستداده« بذرهاي خودكشي» منتقدان به بذرهاي مهندسي شده لقب 

ند مليتي، فقيرترین كشاوران جهان را به شكل جدیدي از هاي بيوتكتولوژي چفروختن بذرهاي خودكشي، شركت

                                                 
237 Technology Protection System 
238 Emma Must 
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درصد از محصوالت كشاورزي كشورهاي در حال توسعه در مزارعي  80بردگي ژنتيك مي كشانند. در حال حاضر 

نند.  كشوند كه در آن كشاورزان از بذرهاي ذخيره شده كشت قبل براي دانه پاشي فصل جدید استفاده ميكشت مي

 توانند بذر را براي كشت بعدي ذخيره كنندد این كشاورزان از بذرهاي عقيم شده استفاده كنند دیگر نمياگر قرار باش

 [51]« و این مي تواند برایشان مسأله مرگ و زندگي باشد.

ابودگر، شركت مونسانتو با ، پس از مواجهه با مخالفت شدید و مداوم افكار عمومي با این فناوري ن1999در اكتبر سال 

اكراه اعالم كرد كه هيچ برنامه عاجلي براي تجاري كردن بذرهاي نابودشونده ندارد. این اظهار نظر به عنوان یك پيروزي 

براي كساني كه مخالف این فناوري بودند، تلقي شد. اما مونسانتو همچنين در بيانيه خود اعالم كرد كه تحقيقات خود 

 [52]ازي بذرها را ادامه خواهد داد. در زمينه عقيم س

هنگامي كه من براي نخستين بار از برنامه مونسانتو براي عرضه بذرهاي عقيم شده آگاه شدم، خشكم زد. اما بعدا 

ي ژدهد. شركت هاي دیگر صنعت بيوتكنولومتوجه شدم كه مونسانتو تنها شركتي نيست كه چنين كاري انجام مي

 بينند و آمال مشابهي دارند. هم منفعت اقتصادي این كار را مي

براي مثال شركت آسترا زنكا  یك فرایند ژنتيك را به ثبت رسانده كه طي آن جوانه زدن و رشد گياه وابسته به استفاده 

ه ایي را كه گياه بهاي را به ثبت رسانده كه ژنمكرر از مواد شيميایي این شركت است. همچنين نووارتيس هم شيوه

كند، خاموش مي كند. و جالب هاي مختلف مبارزه ميها و باكتريهاي ناشي از ویروسوسيله آنها با بسياري از عفونت

هاي خاموش شده، استفاده از مواد شيميایي فروخته شده از سوي شركت نووارتيس اینكه تنها راه فعال كردن مجدد ژن

 [53]. است

نوع از بذرهاي عقيم شده یا بذرهاي وابسته به مواد شيميایي را  20شركت مختلف توليد بيش از  12، 1999در سال 

قطعا اگر هدف این شركت ها، استفاده از این بذرها نبود هرگز به دنبال ثبت آنها یا توليدشان  [54]ثبت كرده بودند.

به خوبي آگاه هستند كه در كنترل فرایند عرضه مواد غذایي كشوري  تجاري،-هاي كشاورزياین شركترفتند. نمي

 سود كالني نهفته است. كه از فناوري ژنتيك آنها استفاده كند،

گذاري هاي تجاري هستند فناوري بذرهاي نابود كننده و سایر بذرهاي عقيم شده، تنها سرمایه ها،در نزد این شركت

ها چه از لحاظ اقتصادي و چه از لحاظ كشاورزي به سود اند. اقدامات این شركتبراي كسب درآمد طراحي شدهكه 

نسانتو، هدف مو»نویسد: كشاورزان یا به سود سالمتي مصرف كننده نيست. هفته نامه محيط زیست و سالمت راشل مي

 [55]« كنند.حاضر مردم جهان را سير مي اعمال كنترل مؤثر بر بسياري از محصوالت  اساسي است كه در حال

ه رسد با این دیدگاه موافق باشد. پس از اینكرابرت تي فرلي، رئيس بخش كشاورزي شركت مونسانتو نيز به نظر مي

اي هم شركتاین اقدام، تنها ادغا»مونسانتو یك شركت رقيب دیگر در حوزه توليد بذر را خریداري كرد، وي گفت: 

 [56]« توليد كننده بذر نيست بلكه در واقع ادغام كل زنجيره غذایي است.

 «موفق بودن با كار خوب انجام دادن.» كند: این اظهار نظر به خوبي ابعاد مختلف شعار شركت مونساتو را روشن مي

 آيا در مورد خطرات، بزرگنمايی شده است؟

ه گویند كمنيت مواد غذایي ژنتيك مهندسي شده جنجال زیادي وجود دارد. حاميان بيوتكنولوژي اغلب ميدر مورد ا 

در مورد خطرات این محصوالت، بزرگنمایي شده است. سخنگوي هلدینگ ادونتا كه یك شركت بيوتك در بریتانيا 

گرفته  و حتي یك مورد و یا  هزار آزمایش روي محصوالت كشاورزي مهندسي شده در جهان صورت 25» است گفت:

خ اي ربایست حادثهحادثه خطرناك در جریان این آزمایشات رخ نداده است. اگر این فناوري خطرناك بود تا كنون مي

تحقيق پشت » ، جرج دبليو بوش گفت:2000همچنين در جریان تبليغات انتخابات ریاست جمهوري در سال « داد.مي

و دن گليكمن وزیر كشاورزي در « ي مبني بر خطرناك بودن این فناوري وجود ندارد.تحقيق نشان داده كه هيچ مدرك

هاي دقيق علمي ثابت كرده اند كه محصوالت مهندسي ژنتيك شده، ایمن آزمایش»دولت كلينتون گفت كه:

 [57]«هستند.
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ریسلر چنين نيست. دكتر ریسلر یك محقق ارشد از اتحادیه آیا واقعا اینگونه است؟ متاسفانه به اعتقاد دكتر جيل 

دانشمندان دلواپس است كه داراي مدرك دكترا در پاتولوژي گياهان است و چهار سال مشغول تدوین قوانين 

بيوتكنولوژي در آژانس حفاظت محيط زیست بوده است. او سالها در حوزه علوم بيوتك مشغول به كار بوده، و یكي از 

برجسته كشور در حوزه خطرات زیست محيطي مواد غذایي مهندسي شده است. دكتر ریسلر كه  از نزدیك مقامات 

هاي هيچ اتفاقي نيافتد... اطالعات كاملي این ادعا كه در جریان آزمایش» گوید:ها و مطالعات بوده ميناظر آزمایش

رتي كشاورزي بيوتكنولوژي در وزارت كشاورزي او و همكارش، دكتر مارگارت ملون )عضو كميته مشو« دهد.ارائه نمي

در بسياري از موارد، اثرات جانبي، ظریف هستند و تقریبا هرگز با آزمایش اجمالي یك مزرعه »نویسند: آمریكا( مي

 239«نياب نگرد و» هاي ميداني نشانگر سابقه ایمني نيستند بلكه همواره به رویكرد قابل ثبت نخواهند بود.... آزمایش

 [58]« مي شوند.ختم 

بينند كه بسيار هراس انگيز است. چند سال پيش شوند، نكاتي را ميهنگامي كه دانشمندان روي موضوع دقيق مي

را مهندسي ژنتيك كرد تا  به تجزیه  240سيال پالنتيكوالیك شركت بيوتك آلماني یك باكتري رایج در خاك به نام كلب

هاي ذرت، ضایعات صنعت چوب و كشاورزي كمك كند و در نتيجه اتانول توليد كند. در ابتدا ب، ساقههاي چوتراشه

جزیه تواند مواد فاسد ارگانيك را تسيالي مهندسي شده مياین كار، یك موفقيت بزرگ به نظر رسيد چون باكتري كلب

اي ر بگيرد. به این ترتيب، گازهاي گلخانهكند و در نتيجه سوختي توليد كند كه به جاي بنزین مورد استفاده قرا

شد كه ضایعات این فراینده به عنوان كود به خاك افزوده خواهد شد. كمتري منتشر خواهد شد. همچنين تصور مي

شد، همگان در یك بازي برد برد سهيم مي شدند. به هر حال با تایيدیه آژانس حفاظت محيط زیست، اگر اینچنين مي

 ي مورد نظر را به صورت ميداني، در دانشگاه اورگن مورد آزمایش قرار داد.این شركت، باكتر

از نقطه نظر حذف ضایعات فاسد شده ارگانيك و توليد اتانول، این باكتري مهندسي شده، موفق بود. اما هنگامي كه 

ند، اتفاقي نده اضافه كیك دانشجوي دكترا به نام مایكل هولمز تصميم گرفت كه ضایعات فرایند توليد را به یك خاك ز

سيالي مهندسي شده كاشته كرد. بذرهایي كه در مخلوط خاك معمولي و كلببيني نميكس پيشرخ داد كه هيچ

 [59]شدند همگي از بين رفتند.

 هاي بومي خاكميكروارگانيسمسيالي مهندسي شده به رقيب قدرتمند چه چيزي باعث مرگ بذرها شده بود؟ كلب

تبدیل شد و به سركوب فعاليتي كه براي حاصلخيزي خاك حياتي است پرداخت. گياهان تنها به واسطه كمك قارچي 

ها در خاك توانند نيتروژن و سایر مواد مغذي موجود در خاك را جذب كنند. این قارچمي 241«مایكوریسال»به نام 

سيالي مهندسي شده و به دهند. اما هنگامي كه كلبر دسترس ریشه گياه قرار ميكنند و مواد مغذي را دزندگي مي

ها را در خاك به شدت كاهش داد. و بدون قارچ مایكوریسال، هيچ گياهي قادر به خاك افزوه شد، تعداد مایكوریسال

 [60]زندگي نخواهد بود. 

سيالي مهندسي شده باعث جلوگيري از رشد گياهان ي ردیابي فرایندي كه كلببه نظر من، توانایي دانشمندان برا

انگيز علم است. در یك قاشق چایخوري از خاك حاصلخيز، هزاران ميكرو ارگانيسم شد، شهادت به قدرت اعجاب

 ها حالت با هم تعامل دارند.مختلف وجود دارد و در تریليون

ها در ها شد. آنیان این آزمایش كشف كردند كه باعث شگفتي فراوان آناما دانشمندان نكته دیگري را هم در جر

شد آنگاه حذف آن از خاك احتماال غير اصالح شده، توانایي تكثير در خاك را داشت و اگر آزاد مي یافتند كه باكتري

 بود.ممكن مي

گوید: سيال بود ميز در مورد كلبالين اینگهام پاتولوژیست خاك در دانشگاه اورگن كه مدیر تحقيقات مایكل هولم

م. ایها منتشر شدند، آژانس حفاظت محيط زیست ما را متهم كرد كه تحقيقات را درست انجام ندادههنگامي كه داده»

                                                 
239 Don't look, don't find 

240 Klebsiella planticula  
241 mycorrhysal 
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آنها تمام مراحل آزمایش را مورد بررسي قرار دادند و حتي یك ایراد هم نتوانستند پيدا كنند... اگر ما این تحقيق را 

 [62]«گذاشت.سيال، فرایند تایيد براي فروش تجاري را با موفقيت پشت سر ميبودیم، كلب انجام نداده

توانست سيالي مهندسي شده ميكلب» دیوید سوزوكي متخصص ژنتيك، معتقد است اتفاقي كه رخ داد بسيار شوم بود: 

تاثيرات همين یك مورد براي توجيه وحشت مردم از مهندسي ژنتيك، به زندگي تمام گياهان روي زمين پایان بدهد. 

 [63]«كافي است.

ند هاي مهندسي شده هستمشتاقانه در حال توسعه انواع ارگانيسم هاي بيوتكي،در همين حال، مونسانتو و سایر شركت

ما از كجا بدانيم كه این محصوالت ایمن هستند؟ دیوید سوزوكي و اميدوارند كه این محصوالت را به بازار عرضه كنند. ا

ها پس از استفاده گسترده از این محصوالت تشخيص بدهيم كه آیا ایمن هستند یا توانيم تا سالما نمي» گوید:مي

 [64]«خير.

نده بشر باشد. و در واقع اینكه چنين اتفاقاتي رخ اندازي نيست كه باعث آرامش خاطر و بازگشت اعتماد به آیاین چشم

 شوند، باعث مرگ زندگي رويها تجزیه ميدهد باوركردني نيست. من دوست داشتم باور كنم كه هنگامي كه تراشهمي

ها هستند و یا مقامات دولتي كه بر كار آنها نظارت دارند زمين نخواهند شد. مطمئنا افرادي كه گرداننده این شركت

خواستم باور كنم كه خطرات مهندسي رگز اجازه نخواهند داد كه چنين اتفاق ناگواري رخ بدهند. مطمئنا من ميه

 ژنتيك، چندان هم بزرگ نيست.

هایي خواستم مثبت فكر كنم، اتفاقاتي رخ داد كه بدبين شوم. این براي اولين بار نبود كه شركتاما باز هم زماني كه مي

دادند كه محصولي عرضه كنند كه منجر به بهبود زندگي براي همگان شود اما قول آنها با چون مونسانتو، وعده 

كش بسيار ) یك نوع آفت 242ها و همچنين عامل نارنجي PCBشان یكي نشد. مونسانتو همان شركتي است كه عمل

ي شيرین كننده مصنوع -مخرب( را براي ما به ارمغان آورد. حتي محصولي كه این شركت با هدف توليد آن تاسيس شد

 بعدا مشخص شد كه سرطانزا است. -ساخارین

 بار دليلي براي نگراني وجود ندارد ...گوید كه اینالبته مونسانتو به ما مي

ما دانيد  ااند[ كامال ایمن هستند. شما اغلب این مسأله را نمياین محصوالت ]كه به صورت ژنتيك مهندسي شده» 

 )بریان هرلي، سخنگوي مونسانتو(« هم ندارید كه بدانيد.نكته این است كه نيازي 

 كندكس آن را بيمه نمیصنعتی كه هيچ
صنعت بيوتك مكرراً  به من و شما مي گوید كه محصوالت كشاورزي مهندسي شده، كامال ایمن هستند. سازمان 

از طریق بيوتكنولوژي بهبود محصوالت كشاورزي و غذاهایي كه » صنعت بيوتكنولوژي به عنوان مثال ادعا مي كند:

اند. این محصوالت پيش از استفاده، به طور دقيق و مفصل مورد آزمایش قرار یابند، با دقت فراوان اصالح شدهمي

اي كه هيچ محصول و غذایي در تاریخ بشر تا این حد، دقيق آزمایش نشده بود... هر غذاي مهندسي اند به گونهگرفته

 [66]«شود حداقل به اندازه مواد غذایي معمول و متداول  ایمن است.ميشده كه به  بازار عرضه 

ن اي به بيمه كرداي عالقهرسد كه با این ادعا موافق باشد. تا به امروز هيچ شركت بيمهصنعت بيمه اما به نظر نمي

 صنعت بيوتك نداشته است.

منافع تجاري معموال چگونه از خود در برابر دعواهاي حقوقي ، » كند:ميدكتر دیوید سوزوكي ژنتيك دان، سئوال 

كنند؟ از طریق بيمه كردن. در واقع در جامعه ما، محك امن بودن محصول، بيمه شدن آن است. اگر شما محافظت مي

شود امنيت ر نميتوانيد در برابر هر چيزي بيمه شوید اما هنگامي كه صنعت بيمه حاضپول كافي بپردازید تقریبا مي

یك محصول و یا فناوري را بيمه كند به این معني است كه ریسك زیادي در این زمينه وجود دارد كه حتي ارزش 

 [67]« دریافت حق بيمه كالن را هم ندارد.

                                                 
141 Agent Orange یک ماده کشنده که طی جنگ ویتنام توسط ارتش آمریکا برای  تخریب مزارع ویتکنگ ها وسیعا استفاده شد. م 
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هاي مهندسي ه ارگانيسماي در برابر خطرات و فجایعي كه ممكن است در صورت عرضامروزه اساسا هيچ پوشش بيمه

شده در طبيعت و یا براي زنجيره غذاي انسان اتفاق بيفتد، وجود ندارد. صنعت بيمه تمایلي براي بيمه كردن چيزي  

 [68]ندارد كه پتانسيل ضرردهي آن  باال است. 

، روزنامه ایندپندنت چاپ لندن اعالم كرد 1999ل جامعه اروپا نيز نگراني هایي در این زمينه مطرح كرده است. در سا

اي مطرح بود، درخواست برنامه اي فوري براي مقابله با هاي هستههاي اروپایي مانند زماني كه چالشدولت» كه: 

هاي اصالح شده ژنتيكي، كردند. بر این اساس، كميسيون اروپا یك برنامه واكنش پيامدهاي غيرمترقبه ارگانسيم

بند است، ارائه داده تا در صورتي كه گياهان مهندسي شده تهدیدي براي انسان و یا حيات  5كه شامل اضطراري 

وحش ایجاد كردند، این برنامه به مرحله اجرا گذاشته شود... هدف این برنامه، پيشگيري از وقوع فاجعه انساني و توقف 

 [69] «توليد مثل غير قابل كنترل گياهان مهندسي شده با گونه هاي طبيعي است.
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 1۷فصل 

 

 فارماگدون
 

برم. تصور اینكه این فناوري، درهاي من از اندیشيدن به پيامدها و خطرات احتمالي مهندسي ژنتيك چندان لذت نمي

سان با پتانسيل انتر است. تصور گسترش قدرت و گشاید، لذتبخشتر به روي ما ميجدیدي را به سوي آینده درخشان

ها را در غذاهاي رایجي مانند موز قرار خواهيم گوید كه ما واكسنابزار فناوري، احساس خوبي است. صنعت به ما مي

، كنندهایي خواهيم داشت كه سریعتر رشد ميها نفر جلوگيري شود. همچنين ماهيداد تا اینگونه از مرگ ميليون

 كنند. غذاهایي مانند برنج طالیيست و گاوهایي كه گاز متان كمتري توليد ميهایي كه مدفوع آنها كمتر سمي اخوك

ها و عاري از موادي كه ما كمتر  نياز داریم، طراحي خواهند شد حاوي موادي كه ما بيشتر نياز داریم مانند ویتامين

اندام مورد نياز براي پيوند  به شكلي مهندسي خواهند شد كه هاهاي اشباع خواهند بود. خوكمانند كلسترول و چربي

هایي هستند كه مدتها پيش ها را داشته باشند. دانشمندان حتي در حال جداسازي  دي ان اِي گونهزدن به انسان

نده ها را زبه این اميد كه بتوانند مجددا آن -و پستانداران اوليه مثل ماموت  مانند انسان نئاندرتال-اند منقرض شده

 كنند.

هاي بيوتك و مهندسي ژنتيك صاحبان كليد رسد كه آسمان، دیگر سقف آرزوها نباشد. گویي كه شركتبه نظر مي

 سرزمين رویاها باشند.

آزمایشگاه تحقيقات ژنتيك دكتر دیوید سوزوكي، زماني بزرگترین آزمایشگاه در كانادا بود و او یكي از مولفين پرخواننده 

ژنتيك، »كند: ن است. او یك نكته را براي ایجاد تعادل، وارد بحث ميمرجع ژنتيك مقدماتي در جها ترین كتاب

تاثيرات بزرگي دارد؛ مملو از اميد براي بهبود زندگي انسان است اما به همان ميزان توان نابودي و رنج دادن انسان را 

كند كه همه آنها با د ميها را در ذهن ایجاها و ساختمانها، پلناخودآگاه تصویر راه« مهندسي»هم دارد... لغت 

 دهم كه مهندسي ژنتيكاند. اما من به عنوان یك متخصص ژنتيك، به شما اطمينان ميمشخصات دقيقي ساخته شده

بر اساس آزمون و خطا بنا شده و دقتي در كار نيست. به عنوان مثال، اگر من بخواهم كه یك ژن از یك كرم ميوه را 

وانم تنها همان ژن مورد نظر را از كرم خارج كنم و دقيقا آن را در خانه جدیدش قرار تبه یك گل الله تزریق كنم، نمي

 ند تا با انفجار،كنبدهم. شيوه كار اینگونه نيست. برخي از متخصصان ژنتيك، حتي از نوعي تفنگ مولكولي استفاده مي

 [1]«اهد بود.دانند كه نتيجه این كار چه خوها كنند. و آنها نميها را وارد مولكولژن

توان ویژگي یك گونه را به گونه دیگر انتقال داد. اما قضيه به این كنيم كه با انتقال ژن ميبسياري از ما فكر مي

ها نيست. به عنوان مثال شاید ژني در موش وجود داشته باشد كه هورموني براي تنظيم رشد توليد كند. اما سادگي

الزاما همان هورمون را با همان تاثير در گونه دیگر ایجاد نخواهد كرد. حتي ممكن است تاثير معكوس هم داشته آن ژن 

ها از یك گونه به گونه دیگر انتقال داده باشد و هيچ راهي براي آگاهي از این موضوع وجود ندارد. هنگامي كه ژن

هاي دهد كه واكنشعلم ژنتيك تنها این امكان را به ما ميبيني است. شوند، نتایج و تاثيرات آن غير قابل پيشمي

 »ها عبور كنيم به قول دیوید سوزوكيبيني كنيم. اما در صورتي كه از مرزهاي گونهها در یك گونه مشخص را پيشژن

 [2].«مهندسي ژنتيك كوچكترین ایده اي در مورد اینكه چه اتفاقي رخ خواهد داد ندارد 

ان هاي یكسافزاید. ژنها موثر است و این موضوع به پيچيدگي قضيه ميشرایط محيطي هم در چگونگي عملكرد ژن

توانند اثرات متفاوتي را ایجاد كنند كه این بستگي به شرایط خاك، آب و هوا، تماس با مواد شيميایي و بسياري از مي
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ها در شرایط آزمایشگاهي رفتار قابل كن  است یك گياه كه سالمتغييرهاي محيطي دیگر دارد. به همين دليل مم

 دهد.بيني داشته، به محض قرار گرفتن در شرایط محيطي واقعي، رفتار دیگري از خود بروز ميپيش

در استفاده از آن عجله داریم.  العاده قدرتمند ،سوزوكي نگران است كه ما بدون داشتن درك كافي از این فناوري فوق

كند. اما  كند، هيستریك معرفي ميصنعت بيوتكنولوژي، هر كسي را كه چنين نگراني هایي را مطرح مي» گوید:مياو 

اي كه تصور و حتي هاي سمي و انرژي هستهاف سي، زبالهها، گازهاي سيمتاسفانه تاریخ نشان داده كه پتروشيمي

مشخص شد كه بسيار خطرناك هستند. تاریخ به ما كردیم كه با محيط زیست مهربان هستند، بعدا پافشاري مي

 [3]« كند كه احتياط در حين ورود به حيطه یك فناوري قوي و جدید، شرط عقل است.یادآوري مي

هاي هاي چشم را از موش به دي ان اِي یك كرم ميوه تزریق كردند، كرمي با چشمهنگامي كه مهندسان ژنتيك، ژن

محل  بيني و یا كنترلها در سراسر بدن كرم پراكنده بودند. دانشمندان قادر به پيشفي بوجود آوردند. اما این چشماضا

 بوجود آوردند. ها و پاهاي حشره،هاي اضافي را روي بالهاي اضافي در بدن كرم نبودند. در واقع آنها چشماستقرار چشم

ها ایجاد شد. همچنين دانيم كه چه تغييرات دیگري در كرمد. و ما نميهاي اضافي قابل رویت و واضح بودناین چشم

كنيم و آنها را در دهها ميليون هكتار اي كه ما وارد اكوسيستم جهاني ميكامال احتمال دارد كه گياهان مهندسي شده

 چشم نيایند. دهيم، فجایعي رقم بزنند كه در یك بررسي اجمالي و اوليه، آشكار نباشند و بهزمين پروش مي

كنيم در هر فناوري جدیدي، طبيعي است. البته نبود دقت و اطمينان كه ما در مورد مهندسي ژنتيك به آن اشاره مي

هاي بلند مدت، در حال پرورش محصوالت كشاورزي اما تفاوت این است كه در این مورد، ما بدون انجام آزمایش

زمين هستيم؛ آن هم در شرایطي كه احتمال بوجود آمدن پيامدهاي  ها و  صدها هزار مایل مربعمهندسي شده در ده

 بسيار خطرناك وجود دارد.

هاي بيوتكنولوژیك انجام شده توسط انسان از گویند كه این فناوري در واقع تداوم فعاليتحاميان مهندسي ژنتيك مي

 گویند كه مهندسي ژنتيك، بي خطرنمي بدو خلقت هستند: از تهيه نان و شراب گرفته تا ازدواج گزینشي. این افراد

 .هاي سنتي استگویند كه ميزان خطر این فناوري دقيقا مشابه خطراتي ناشي از پرورش گياهان به روشاست اما مي

شدند و هایي برجسته ميهاي سنتي توليد مثل، ویژگيرسد. اما در شيوهاین استدالل آنها متقاعد كننده به نظر مي

ها را از یك یا چند گونه برداشته ها وجود داشت. اما در مهندسي ژنتيك، ما ژند كه قبال  در آن گونهیافتنتوسعه مي

 كنيم.هاي كامال متفاوتي ميو آنها را وارد گونه

هاي انسان را به ماهي آزاد  انتقال دهيم. ما ژنهاي یك ماهي را مي گيریم و داخل گوجه فرنگي قرار ميما، ژن

كنيم. انوع راندآپ ردي كه در سال ها را مي گيریم و به داخل بروكلي تزریق ميها و موشهاي باكتريژن دهيم. مامي

ها و هایي از ویروسداد حاوي ژننيمي از محصول سویاي آمریكا و یك سوم ذرت این كشور را تشكيل مي 1999

 هاي اطلسي بودند.گل

مند سابقه و قدرتو و تجاوز به آنها است كه فرایند مهندسي ژنتيك را بيها در واقع همين عبور از مرزهاي طبيعي گونه

 شود.كند. البته همين ویژگي موجب خطرناك بودن آن هم ميمي

ها زاد و ولد كنند همانگونه كه توليد مثل توانند با گربهها نميها آسان نيست. سگدر طبيعت، عبور از مرزهاي گونه

يست. اما مهندسي ژنتيك از مرزهاي طبيعي كه عبور از آن در ميلياردها سال ممكن نبوده، ماهي با گوجه امكانپذیر ن

اي اند، به گونهها استخراج شدهها و باكتري.  این بردارها كه از ویروس243«ُبردارها»عبور كرده است آن هم با خلق 

 هاي مختلف و متعددي جابجا كنند.هها را ميان گونها را در هم بشكنند و ژناند تا مرزهاي گونهطراحي شده

شوند و سپس با هم به ماده ژنتيك گونه دریافت هاي در حال انتقال متصل ميدر مهندسي ژنتيك، این بردارها به ژن

سازد. اما همين كار احتمال جهش شوند. در واقع همين عمليات است كه این فناوري را ممكن ميكننده، شليك مي

دهد. محصول كشاورزي مهندسي دیگر را، افزایش مي هاي ژن در حين انتقال، از خانه جدید به یك موجودویژگي

                                                 
243 vectors 
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ي را تواند آن ویژگشده الزاما، پایان این مسير نيست. همان بُرداري كه باعث انتقال ویژگي به گونه دیگري شده مي

 براي گسترش و سرایت به گونه هاي ثالث مهيا سازد.

آور باشد. بخشي از ذهن من دوست ندارد كه حشتتواند وواري كه ممكن است رخ بدهد، ميتصور سناریوهاي كابوس

خواهم خواهد باور كند كه همه چيز به خوبي و خوشي انجام خواهد شد. من ميچنين سناریوهایي را تصور كند و مي

 .كنيمشویم ولي در نهایت راهي براي جبران این اشتباهات پيدا ميباور كنم كه ما اشتباهات اندكي مرتكب مي

اند را دستكاري كنيم آیا بهتر نيست كه ابتدا هایي كه تمام زندگي را بوجود آوردهخواهيم ژناال كه ما ميشاید. اما ح

ميليون هكتار محصوالت كشاورزي مهندسي شده كشت  100خواهيم بكنيم؟ اگر ما قصد داریم بدانيم كه چه كار مي

 ام خطرات احتمالي آن را در نظر بگيریم؟كنيم آن هم تنها چهار سال پس از كشت تجاري آن، آیا نباید تم

كنند احساساتي هستند نه منطقي و هایي را مطرح ميشود  افرادي كه چنين پرسشصنعت بيوتك مكررا مدعي مي

نگراني آنها در مورد ایمني و سالمت بسيار متعصبانه و اغراق آميز است. اما هر چه اطالعات من در این زمينه بيشتر 

عد شده ام كه موضوعات جدي در این حوزه وجود دارد كه این موضوعات عبارتند از خطرات زیست شده بيشتر متقا

رسد آنهایي كه هيجان كورشان كرده كساني  محيطي، خطرات سالمتي و همچنين تردیدهاي علمي. و به نظر مي

رزهاي ند باستاني ترین مكشند بلكه آناني هستند كه با عجله مي خواهنيستند كه مهندسي ژنتيك را به چالش مي

 طبيعت را درنوردند. 

 حق با كيست؟

توانيم بكنيم، حركت كُند در این حوزه است؛ چون قبل از اینكه شما استارت بزنيد،  بزرگترین اشتباهي كه مي» 

 «بازي تمام خواهد شد.

 [6]هنریك ورفایيه، نایب رئيس ارشد و مدیر امور مالي مونسانتو  -

 

توانيد نوع جدیدي از ها گذر مي كرد... شما نميبایست از آنمن معتقدم كه علم از موانعي عبور كرده كه نمي» 

هاي شما باقي خواهد هاي بچههاي شما و بچهزندگي را به عقب برگردانيد... زندگي جدید پس از انقراض  شما و بچه

ل هم نمي هاي قبناپذیر به بيوسفر، چيزي است كه تاكنون سابقه نداشته و در مخيله نسلماند. یك حمله برگشت 

 «اي، سهيم نمي بود.كنم، نسل من در چنين حملهگنجيد. من تنها آروز مي

لمي براي بناي عكه سنگ« قوانين چارگاف»اروین چارگاف، استاد بازنشسته بيوشيمي از دانشگاه كلمبيا و كاشف  -

 [7]پيچ دوگانه دي ان اي بود كشف مار

 

شد تا   سال توسط انستيتو ملي سالمت حمایت مالي مي 20شناس مولكولي است كه بيش از جان فيگان یك زیست

داند هزار دالر از بودجه این انستيتو را باز گر 600، او بيش از 1994در زمينه مهندسي ژنتيك تحقيق كند. اما در سال 

ميليون دالري را پس گرفت. او سپس یك كمپين جهاني براي آگاه كردن  1.25و پروپوزال خود براي یك پژوهش 

 مردم از خطرات مهندسي ژنتيك براه انداخت. به گفته دكتر فيگان:

ند ك ها را از هم جدا و یا به هم متصلتواند با دقت بسيار باال در یك لوله آزمایش، ژنمهندسي ژنتيك مي» 

غيردقيق و كنترل نشده است. چنين  ها در یك موجود زنده بسيار مبهم،اما فرایند نصب این ژن

كند. هنگامي هایي شود كه به سازوكار موجود زنده آسيب وارد ميتواند منجر به جهشهایي ميدستكاري

ها اي ایجاد كند. جهش بيني نشدهتواند اثرات جانبي پيشكه یك ژن به داخل موجود زنده تزریق شد، مي

زا در مواد غذایي مهندسي شوند توانند منجر به توليد مواد سمي و حساسيتو همچنين عوارض جانبي مي

 [8]« و همچنين ارزش غذایي آنها را كاهش دهند.
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گاه ست شناسي مولكولي دانششناس مولكولي مشهور است. او كه قبال مدیر بخش زیدكتر ریچاد استرومن یك زیست

ي ژنتيك مشكل مهندس» گوید:كاليفرنيا در بركلي بود با دكتر فيگان موافق است كه ميزان مخاطرات، باال است. او مي

كند. و هنگامي كه شما یك وجود بيولوژیك را در محيط زیست یا در بدن انسان این است كه اغلب درست عمل نمي

توانيد اطمينان كامل داشته و در این حرفه نمي -ل ندارید كه چه اتفاقي رخ خواهد داددهيد و اطمينان كامقرار مي

 [9]« به نظر من توانایي شما براي آسيب رساني بسيار باال است. -باشيد

هنگامي كه دانشمند، ها وجود دارد. هاي پيوند زدن ژنكنند كه در شيوهاسترومن و دیگران به خطرهایي اشاره مي

این انتقال به تنهایي صورت  دهد،كند و آن را در موجود دیگر قرار ميبخشي از دي ان اي یك موجود زنده را جدا مي

ا هاي ژنتيك به صورت طبيعي تنهها باشد. انگلهاي ژنتيك، مانند ویروستواند شامل انگلگيرد. این انتقال مينمي

ي شوند و در حقيقت این، یكي از دالیلها كنترل ميند. آنها توسط موانع ژنتيك بين گونهها هستمختص برخي از گونه

ها را، دست نخورده و مصون نگاه داشته است. اما با مهندسي ژنتيك، ما است كه طبيعت، موانع انتقال ژني بين گونه

چون  زا استاین موضوع به شدت مشكل در حال از بين بردن این موانع طبيعي هستيم. در نظر بسياري از دانشمندان،

ها گزارش هاي از مرزهاي بين گونههاي جدید به سبب عبور ژنهایي مبني بر ظهور پاتوژندر چند سال اخير گزارش

ين ها بها در حال افزایش است. و جالب اینكه مبنا و اساس مهندسي ژتنيك، همين انتقال ژنشده و تعداد این گزارش

 گونه هاست.

ایم هاي جدیدي مانند ابوال، ایدز، هپاتين سي، بيماري الیم و ویروس هانتا بودهسال اخير، ما شاهد بروز بيماري 25در 

هاي در حال ظهور هاي آینده این روند ادامه خواهد داشت. ما خيلي چيزها در مورد این بيماريو بدون تردید در سال

هاي جدید دانيم كه بسياري از این پاتوژنید انسان خواهند شد. و ميدانيم كه آنها باعث زجر شددانيم اما مينمي

ها از موجودات دیگر بوجود آمده و سپس به انسان جهش ها هستند. یعني این پاتوژنها، بين گونهناشي از انتقال ژن

 بود آنگاه نتایج آندهند كه این مایه مسرت است چون اگر اینگونه ناند. این اتفاق به ندرت در طبيعت رخ ميكرده

ميليون نفر در سراسر جهان شد، احتماال بر اثر  22، كه منجر به مرگ 1918گير سال شد. آنفلوانزاي همهبار ميفاجعه

رود كه بيماري ایدز از یك ویروس كه بين گونه ها بوجود آمده باشد. همچنين در حال حاضر گمان مي انتقال ژن

هایي كه گوشت شامپانزه و یا خون آن را اي به انسانجود آمده باشد. این ویروس به گونهها بوده، بومنشا آن شامپانزه

رسد كه نتيجه انتقال افقي یك پروتئين عفوني كردند جهش كرده است. بيماري جنون گاوي هم به نظر ميمصرف مي

 بوده باشد. برد،كه گوسفندها را از بين مي

شاید شما فكر كنيد آنهایي كه در صنعت مهندسي ژنتيك حضور دارند منافع بشریت با توجه به باال بودن مخاطرات، 

 را لحاظ كنند.  برخي مواقع چنين مي شود؛ گاهي هم نه.

 حق با كيست؟

دانيم كه حق با ماست. همكاران ما در این صنعت باید آسوده خاطر باشند.... چون ما كارشناسان فني هستيم. ما مي»

كنند و روشن  است كه به دنبال پيشبرد یك برنامه ه خانباجي هاي مخالف، علم را درك نميمعلوم است كه خال

 «داري، هستند.پنهان، احتماال براي نابودي سرمایه

 [10]مدیرعامل مونسانتو باب شاپيرو،  -

ریخ علم بلكه در تاریخ حيات روي سياره بي مهندسي ژنتيك مشكالتي را به جامعه تحميل كرده كه نه تنها در تا» 

دهد؛ موجوداتي كه سابقه هستند. مهندسي ژنتيك، امكان طراحي مجدد موجودات زنده را در دستان انسان قرار مي

ميليارد سال تكامل هستند... تا به حال، تكامل موجودات زنده به تدریج و خيلي كند صورت مي گرفت و  3محصول 

ها یك شبه به صورت كامل جدیدي مان بسياري براي تطبيق خود داشتند. اما حاال تمام پروتئينانواع جدید نيز ز

تواند پيامدهاي این تغييرات آني را حدس بزند... ادامه حركت در این مسير شوند طوري كه هيچ كس نميجابجا مي
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وامل ع هاي حيواني و گياهي جدید،رينه تنها عقالني نيست بلكه خطرناك هم خواهد بود. این اقدام ممكن است بيما

 «گير جدیدي بوجود بياورد.هاي همهجدید سرطان و همچنين بيماري

 دكتر جرج والد، برنده جایزه نوبل در طب و استاد بيولوژي در دانشگاه هاروارد -

 

ند مدت و بدون هاي بلانجام دادن چنين كاري در واقع یك آزمایش خطرناك است آن هم بدون انجام دادن آزمون

 رضایت و آگاهي مردمي كه قرار است این آزمایش روي آنها صورت بگيرد.

 قمار ژنتيک
زنند كه یك چهارم مردم نسبت به یك یا چند غذا  واكنش آلرژیك داشته باشند كه بيشتر مقامات پزشكي تخمين مي

كه چرا برخي مردم نسبت به مواد غذایي دانيم مرغ، گندم و آجيل هستند. ما نمياین مواد غذایي، لبنيات، تخم

تواند جدي باشد و ممكن است موجب بروز مشكالت حساسيت دارند و برخي دیگر ندارند. اما پيامدهاي حساسيت مي

 متعددي مانند شوك آنافيالكتيك شود كه جان انسان را به خطر مي اندازد.

از آجيل برزیلي را وارد بذرهاي سویا كردند. چون یك پروتئين « پایونير هاي برد»، محققان شركت 1996در سال 

سویاهاي غير ژنتيكي محسوب شد، شركت پایونير هاي برد دیگر الزم نبود  244«اساساً معادل» سویاي مهندسي شده 

كه روي این محصول، تست حساسيت انسان را انجام بدهد. اما هنگامي كه محققان در دانشگاه نبرسكا، این سویاي 

هاي داراي آلرژي نسبت به آجيل برزیلي گرفته شده بود، هاي سرم خون كه از انسانرا روي نمونهمهندسي شده 

شوند هاي آلرژیك شدید ميآزمایش كردند دریافتند كه اگر این افراد، سویاي مهندسي شده مصرف كنند دچار واكنش

 آوري كرد.این محصول را جمع مين دليل شركت پایونير هاي برد،به ه [11]شان وجود دارد.و حتي احتمال مرگ

محققان ضمن بحث در مورد این موضوع در مجله طب نيو انگلند، تاكيد كردند كه تست كردن روي حيوانات 

آزمایشگاهي براي یافتن اینكه آیا انسان نسبت به محصوالت مهندسي شده واكنش نشان خواهد داد یا خير، كافي 

 ها، قابل اعتماد است.و تنها تست كردن روي انسان [12]نيست.

تواند دانست كه آجيل برزیلي ميدر این مورد، ما بسيار خوش اقبال بودیم. از آنجایي كه شركت پایونير هاي برد مي

ا چون در مواد غذایي مهندسي شده، هاي مورد نظر خودش را انجام داد. امهاي آلرژیك در بر داشته باشد، تستواكنش

دیر یا زود یكي از این  شوند،ها رد و بدل ميها به صورت مكرر بين مرزهاي گونهها و ویروسمواد ژنتيك از باكتري

 هاي آلرژیكيها خواهد شد. البته شاید همين روزها چنين واكنشمواد غذایي باعث ظهور واكنشي شدید در ميان انسان

 شود.چندان همگاني نمي د  اما چون ردیابي منبع آن غير ممكن است،رخ داده باش

 اجباري  -شودزا گرفته ميبراي زماني كه یك ژن از موجود زنده آلرژي-امروزه اف دي ایي آمریكا، تست حساسيت را 

ها طلسي و ویروسهاي اهاي گلها هيچگاه براي سویاي راندآپ ردي مونسانتو كه از ژنكرده است. اما این نوع تست

زاي شناخته شده نيستند. درست است كه ها، آلرژيهاي اطلسي و ویروساند، اجباري نبوده است چون گلگرفته شده

زاهاي شناخته شده نيستند اما باید توجه داشت كه تا كنون كسي آنها را نخورده و به همين دليل هيچ اینها آلرژي

ها اطلسي آلرژي دارد یا خير؟ از آنجا كه محصوالت سویا در رژیم غذایي آمریكایيهاي داند كه آیا نسبت به گلكس نمي

حضور پررنگي دارند، كامال قابل درك است كه تعدادي از مردم تا همين حاال هم از مصرف مواد غذایي مهندسي شده 

 آسيب دیده باشند.

صرف مواد غذایي مهندسي شده، حدس و گمان توانيم در مورد پيامدهاي منفي احتمالي مدر حال حاضر، ما تنها مي

 شود.بزنيم. نبود برچسب هشدار دهنده، مانع هر تالشي براي نظارت بر اثرات این مواد غذایي بر سالمتي انسان مي

                                                 
244 substantially equivalent 
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هستند كه  «غذاهاي مهندسي ژنتيك شده: آیا ایمن هستند؟ شما تصميم بگيرید»لورا و رابين تيچياتي، مولفان كتاب 

 كنند:منتشر شد. آنها در كتاب خود چنين سئواالتي را مطرح مي 1998در سال 

سال بعد متوجه شویم كه غذاهاي مهندسي شده، ایمن نيستند آنگاه چه باید كنيم؟ اگر در نسل بعدي  20اگر ما » 

هاي مرموز و عجيب نمایان شود و منبع آن را روغن سویا و كانوالیي كه امروز روي ساالدهایمان برخي از بيماري

هاي ما هفته گذشته خوردند منجر ایي كه بچههكردهزميني سرخریزیم، اعالم كنند، باید چه كار كنيم؟ اگر سيبمي

ما، هایمان شود، تقصير كيست؟ اگر متوجه شویم كه دستكاري دي ان اي مواد غذایيبه بروز نقایص هنگام تولد در نوه

ه زاي شناختاثر منفي روي رشد جنين داشته است باید چه كار كنيم؟  یا اگر غذاهاي مهندسي شده، حاوي مواد آلرژي

 [13]»اي باشند كه منجر به بروز واكنش آلرژیك شوند كه قابل درمان نباشند ، چه باید كرد؟نشده

هنگامي كه سخنگوي یكي از بزرگترین توليد كنندگان بذرهاي ژنتيك مهندسي شده این دو مولف را با افرادي مقایسه 

ما » ها پاسخ دادند:دهند با خودرویي تصادف كنند، تياچياتياحتمال ميترسند از خيابان عبور كنند چون كرد كه مي

 «يد؟كنشویم. آیا شما چنين كاري نميكنيم و سپس از خيابان رد ميقبل از عبور از خيابان به دو طرف آن نگاه مي

 

 ماجرای  ال تريپتوفان
ها نفر مورد مشكلي، توسط ميليون یك مكمل غذایي است كه براي چندین دهه بدون كوچكترین 245ال تریپتوفان

گرفت تا اینكه خوب بخوابند و آرامش داشته باشند. اما در فرایند توليد این مكمل غذایي، یك باكتري استفاده قرار مي

 توان گفت كه این باكتري، عامل توليد ال تریپتوفان است.خاص نقش دارد. با قدري ساده سازي مسئله مي

دنكو كه یك شركت ژاپني توليد كننده ال تریپتوفان بود، این باكتري ) باسيلوس ایمي ، شوا 1989اما در سال 

لوليكوفاسينز( را مهندسي كرد تا توليد ال تریپتوفان را افزایش بدهد. اما كمي بعد، افرادي كه از ال تریپتوفان استفاده 

( مبتال شدند كه منجر به مرگ حداقل EMSا )كردند به تدریج به بيماري بسيار جدي سندروم ایوسينوفيليا مایالجيمي

 [14]هاي دائمي از جمله فلج در هزاران نفر شد.نفر و بروز ناتواني 37

بندي ال تریپتوفان مهندسي شده برچسبي براي متمایز كردن آن از ال تریپتوفان معمولي با توجه به اینكه روي بسته

ا علت شيوع این بيماري مشخص نبود. و شركت شوا دنكو نيز قبل از اینكه بازرسان به كارخانه وجود نداشت، در ابتد

هاي توليد شده به روش مهندسي ژنتيك را معدوم كرده بود. اما بعدا این شركت مراجعه كنند تمام ال تریپتوفان

در آن باكتري مهندسي شده  ( در ال تریپتوفاني كهEBTو  Peak E, Peak 97تركيبات بسيار سمي از جمله ) 

 [15]استفاده شده بود، پيدا شد در حاليكه این مواد سمي هرگز در ال تریپتوفان غير مهندسي شده وجود نداشت.

 نشده است. EMSهمچنين هيچ كس تا به حال به دليل مصرف ال تریپتوفان غير مهندسي شده مبتال به 

اساسا »با باكتري مهندسي شده توليد شده بود مانند تمام محصوالت مهندسي شده دیگر، به عنوان ال تریپتوفاني كه 

 تریپتوفان معمولي معرفي شده بود و به همين دليل مورد تست حساسيت قرار نگرفته بود.« معادل

از وقایعي  ت تنها یك نمونهبعدها فروش ال تریپتوفان در آمریكا ممنوع شد اما متاسفانه تراژدي ال تریپتوفان ممكن اس

ر سال شود. دها استفاده ميها براي توليد بسياري از ویتامينباشد كه در آینده اتفاق خواهد افتاد. همچنين از باكتري

( با استفاده از یك باكتري مهندسي ژنتيك 2، بریتانيا به یك فرایند جدید براي توليد ریبوفالوین ) ویتامين بي1996

هایي كه مدعي بود وجود مواد د. اما بریتانيا چگونه مجوز توليد این محصول را داد؟ تنها با استناد به دادهشده مجوز دا

شود  در حالي كه تركيبات سمي موجود در ال سمي باالتر از ميزان یك دهم درصد، منجر به مسموميت و بيماري مي

بود. لوك اندرسون كه یك نویسنده و متخصص  تریپتوفان تنها شامل یك صدم درصد وزن كل محصول توليد شده

المللي، محصوالتي كه حاول مواد سمي مانند مواد سمي در قوانين فعلي ایمني بين» گوید:مهندسي ژنتيك است مي

 [16]«شوند.موجود در ال تریپتوفان مهندسي شده هستند، هنوز هم به راحتي براي مصرف انسان، تایيد مي

                                                 
245 L-Tryptophan 
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ها ایر مكملها و ستواند تشخيص بدهد كه آیا ویتامينمتاسفانه، به دليل نبود برچسب اطالع رساني، مصرف كننده نمي

در بلومينگدل ایلينوي، شروع  246اند یا خير. یك شركت به نام ناو فودزهاي مهندسي شده توليد شدهبا كمك باكتري

هاي توليدي خود كرده است. هاي اصالح شده ژنتيكي( به ویتامين)ارگانيسم GMOهاي عاري از به افزودن مكمل

این چالش بسيار بزرگي است. ما نه تنها نگران آلودگي مواد » گوید:جميز رزا، مدیر كنترل كيفيت این شركت مي

ليد توها از  مهندسي ژنتيك براي خامي چون ذرت و سویا هستيم بلكه ... نگران تمام فرایندهایي هستيم كه در آن

 [17].«ها استفاده شده است ویتامين

ها هستند. شما  GMOهایي را معرفي كنم كه مطمئن باشيد كه عاري از اي كاش مي توانستم به شما برند ویتامين

توانيد یخچالي بخرید كه مصرف برق كمتر و تر خریداري كنيد. یا ميمصرفتر یا كمتوانيد كه یك خودروي ایمنمي

هاي غذایي كه حاوي مواد ژنتيكي وري بيشتري داشته باشد. اما نبود برچسب، كار را براي خرید غذاها و مكملبهره

 كند. مهندسي شده نيستند، دشوار مي

 شير گاوهای آلوده به دارو
گيرد. سابقا ( براي افزایش توليد شير در گاوها مورد استفاده قرار ميBGHچند وقتي است كه هورمون رشد گاوي)

این هورمون براي استفاده گسترده، گران بود تا اینكه مونسانتو یك هورمون كه تغيير ژنتيكي داده شده بود به نام 

rBGH عرضه كرد. این هورمون مهندسي شده در حال حاضر به یك  247وتركيب( با نام تجاري ) هورمون رشد گاوي ن

 شود.چهارم گاوهاي شيرده در آمریكا، تزریق مي

شود، تردیدي نيست. اما باید نكات دیگري را نيز در این زمينه در مورد اینكه این هورمون موجب افزایش شير گاو مي

به بعد، عرضه شير توسط  1950ین فناوري محل سئوال است چرا كه از سال در نظر گرفت. نخست اینكه نياز به ا

، دولت فدرال به 1987و  1986هاي كشاورزان آمریكایي بيش از تقاضا در این كشور بوده است. در واقع در سال

ميزان توليد سال دامداري لبني را متوقف كنند تا شاید  5كشاورزان پول پرداخت تا گاوهایشان را بكشند و به مدت 

ست رحمانه نيز نتوانشير كاهش یابد. در آن زمان بيش از یك و نيم ميليون راس گاو ذبح شدند. حتي این برنامه بي

 توليد شير مازاد را در آمریكا كنترل كند.

د ) عامل رش IGF-1برابر  10تا  2موضوع دیگر اینكه شير گاوي كه هورمون شركت مونسانتو به آن تزریق شده حاوي 

این عدد بسيار سرنوشت ساز است چون تحقيقات  [19]مشابه انسولين( بيشتر در مقایسه با شير گاو معمولي است. 

 8كنند مصرف مي IGF-1سال به سرطان پروستات كه مقادیر زیادي  60نشان داده كه احتمال ابتالي مردان باالي 

همچنين احتمال ابتالي زنان به سرطان  [20]برابر مرداني است كه مقادیر كمي از این عامل رشد در بدنشان دارند.

 [21]یابد.برابر افزایش مي 7پستان قبل از یائسگي با افزایش این عامل رشد، تا 

گویند شير گاوهاي دریافت كننده هورمون براي مصرف انسان كامال ایمن ول مي گيرند ميمشاوراني كه از مونسانتو پ

گویند كه این فاكتور رشد با رود. اما محققان اف دي اي ميدر حين پاستوریزه شدن، از بين مي IGF-1است چون 

 [22]رود.پاستوریزه شدن از بين نمي

هاي گوارشي شكسته به صورت كامل توسط آنزیم IGF-1گوید كه این هورمون ایمن است چون ميمونسانتو همچنين 

IGF-گویند كه   كنند مياما محققاني كه دستمزد از مونسانتو دریافت نمي [23]شود.مي شود و وارد روده انسان نمي

 [24]ممكن است كه به صورت كامل هضم نشود و از طریق روده وارد جریان خون شود.   1
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 اين می تواند شما را به شک اندازد
 50درصد بيشتر مبتال به عفونت پستان و  25كنند در همين حال گاوهایي كه هورمون مهندسي شده دریافت مي

كند كه شوند. براي مقابله با مشكالت سالمتي گاوهاي هورموني، مونسانتو پيشنهاد ميگي ميدرصد بيشتر مبتال به لن

ه مصرف آنها هایي است كبيوتيكبيشتري استفاده شود. و جالب اینكه خود این شركت فروشنده آنتي بيوتيكاز آنتي

 كند.را توصيه مي

 به خطر مي اندازد؟ ما را آیا خوردن مواد غذایي مهندسي ژنتيك شده سالمتي

آنجلس تایمز فاش كرد كه ، لس2001آیا خوردن مواد غذایي مهندسي شده خطري بالقوه براي مردم است؟ در سال 

 [25]هاي متعددي در مورد ایمني سویاهاي راندآپ ردي مطرح كرده بود.خود تحقيقات شركت مونسانتو هم پرسش

ایي هاي بيشتر نشد. از آنجایي آمریكا  قبل از صدور مجوز عرضه این سویاها به بازار خواستار تست عجيب اینكه اف دي

كه نيمي از سویاهاي پروش یافته در آمریكا از نوع سویاهاي راندآپ ردي مونسانتو هستند و در مواد غذایي فراوري 

ز مردم آمریكا به صورت ناآگاهانه،  غذاهاي آزمایشي روزانه ده ها ميليون نفر ا شود،شده  از سویا زیاد استفاده مي

 خورند.مي

درصد كمتر  29سویاهاي راندآپ ردي در مقایسه با سویاهاي معمولي حاوي  هاي خود شركت مونسانتو،بر اساس تست

ها زا كه )یك عامل آلرژي 249درصد بيشتر مهار كننده تریپسين 27)كه مورد نياز مغز است( و  248ماده مغذي كولين

باعث اختالل در هضم پروتئين مي شود(، است. معموال محصوالت سویا به دليل فيتواستروژن موجود در آن توصيه و 

دهند كه سویاهاي مهندسي شده داراي مقادیر كمتري فنيل شوند اما آزمایش هاي این شركت نشان ميمصرف مي

ي ميزان فيتواستروژن موجود تاثير گذار است( هستند. همچنين مقادیر لكتين الالنين )یك آمينو اسيد حياتي كه رو

 كه اغلب عوامل آلرژي زا هستند، در سویاهاي مهندسي شده دو برابر سویاهاي معمولي است. 250ها

با خوردن سویاهایي كه حاوي مقادیر زیاد تریپسين و لكتين ها هستند باید انتظار چه اثراتي را داشت؟ در 

 هاي آلرژیك غير منتظره و خطرناك.كند شدن رشد كودكان. و شاید هم واكنش ترین حالت،نانهخوشبي

مقاله علمي  270دكتر آرپاد پوزتاي، یك دانشمند ارشد در انستيتو تحقيقات رووت در آبردین اسكاتلند است كه 

ترین متخصص جهان در زمينه لكتين ها محسوب مي شود. هنگامي كه وي شروع به آزمایش منتشر كرده و برجسته

ها مي فناوري پيوند ژن« یكي از حاميان پرشور»خود را  ها كرد،هاي مهندسي شده به موشزمينيخوراندن سيب

د. شدن كردند دچار تغييرات نگران كننده اي در كبد و قلبها را مصرف زمينيهایي كه این سيبدانست. اما موش

گيري كرد: هاي خود اینگونه نتيجهتر شد. او از آزمایشهمچنينو مغزهاي كوچكتر و سيستم دفاعي شان ضيعف

هاي ها باعث ایجاد تغييرات اساسي در وزن بعضي یا تمام اندامهاي مهندسي شده به موشزمينيخوراندن سيب»

هاي ایمني همچون طحال و همچنين غده آنها شد. آنچه باعث نگراني بود الغري كبد بود... همچنين اندامحياتي 

ها مختل شد. در برخي از آنها تومور بوجود آمد و برخي دیگر متاسفانه رشد موش [28]«تيموس هم اغلب متأثر شدند.

 [29]« ها با كاهش قابل توجه حجم مغز مواجه شدند.مينيزروز پس از مصرف این سيب 10تنها 

 

رحمانه و غيرعادالنه هستند و معلوم نيست چقدر من طرفدار انجام آزمایش روي حيوانات نيستم چرا كه بيشتر آنها بي

ورده من كامال واخ» ود. پوزتاي گفت:به انسان ارتباط داشته باشند. با این حال نتایج تحقيقات پوزتاي، شوك آور ب

هنگامي كه وي در یك برنامه تلویزیوني پر « شد.كردم، حالم بدتر ميبودم. هر چه بيشتر وقت صرف آزمایش مي

در بریتانيا حاضر شد، مجري برنامه به صورت كامال شفاف از او پرسيد : آیا خودش « ورلد این اكشن»ببينده به نام 

                                                 
248 Choline 

249 trypsin 
250 lectins 
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خير.  بسيار بسيار ناعادالنه است كه ما با همشهریان » ده خواهد خورد؟ كه در پاسخ گفت:زميني مهندسي شسيب

 «خود مثل خوكچه آزمایشگاهي رفتار كنيم.

به خاطر همين اظهار نظر بود كه پوزتاي ناگهان و بدون توضيح از انستيتو رووت اخراج شد. بعدها مشخص شد كه 

 كرده است.نتو تامين ميبخشي از بودجه انستيتو رووت را، مونسا

هاي او را تایيد كردند و در هاي دكتر پوزتاي و دادهكشور، یافته 13دانشمند مستقل از  20پس از آن، هياتي شامل 

نهایت انستيتو رووت مجبور به استخدام مجدد وي شد. در همين حال، كشت و پرورش محصوالت كشاورزي مهندسي 

 بریتانيا ممنوع شد. شده به طور كلي به مدت سه سال در

مهندسي شده در بریتانيا الزامي است و تقریبا تمام  در حال حاضر نصب برچسب اطالع رساني روي مواد غذایي

هستند. با این حال صنعت مهندسي ژنتيك  در  251«عاري از ژن»اند كه اي این كشور اعالم كردههاي زنجيرهفروشگاه

وري كه دولت فدرال به جاي نظارت و ضابطه مند كردن صنعت ژنتيك، مشوق آمریكا به راه خود ادامه داده؛ در كش

 اصلي آن بوده است.

 كند:مجله لنست كه یكي از معتبرترین مجله پزشكي جهان است شرایط را به صورت كامال صادقانه اي تشریح مي

را تغيير نداده است...  واقعا حيرت آور است كه ادراه غذا و دارو موضع خود در مورد غذاهاي مهندسي شده» 

دادند كه چنين محصوالتي بدون انجام آزمایش كامل تاثيرات آنها بر سالمتي، ها نباید هرگز اجازه ميدولت

 [31]« وارد زنجيره غذایي شوند.

 

 اندهای نظارتی، گويا به خواب رفتهسازمان
محصوالت و مواد غذایي مهندسي شده در آمریكا نظارت دارند.: اف دي هاي مختلف بر سه آژانس فدرال به شيوه

(. شما دوست دارید كه تصور EPA( و آژانس حفاظت محيط زیست)USDA(، وزارت كشاورزي آمریكا)FDAاي)

كنند و به دنبال خير و صالح مردم هستند. اما موضع آنها در مورد ها از سالمت مردم مراقبت ميكنيد، این آژانس

 نامه محيط زیست و سالمت راشل اینگونه است:وضوع مهندسي ژنتيك به نوشته هفتهم

دهد كه آنها به جاي اینكه در مورد یك فناوري قوي و جدید هاي سران این سه آژانس نشان ميسخنراني» 

رده اذ كهایي اتخقضاوت بيطرفانه داشته باشند، كامال مشوق مهندسي ژنتيك هستند. هر سه آژانس سياست

 اند كه به موجب آنها:

 ها از بذرهاي مهندسي شده استفاده نيازي به ثبت عمومي اسنادي نيست كه نشان دهند كدام مزرعه

 كنند.مي

 ها و خرند و سپس محصوالت خریداري شده را به كارخانههایي كه محصوالت كشاورزان را ميشركت

محصوالت را از محصوالت معمولي جدا كنند به  فروشند نيازي نيست كه ایناي ميهاي زنجيرهفروشگاه

 همين دليل خریدار، هيچ راهي براي امتناع از خرید محصوالت مهندسي شده ندارد.

  هيچ نيازي براي نصب برچسب اطالع رساني روي بذرها، محصوالت و مواد غذایي مهندسي شده نيست. پس

الت مهندسي شده و معمولي حق انتخاب داشته تواند بين محصونمي مصرف كننده هنگام خرید در فروشگاه

 [32]باشد. 

 

ها، دو پيامد عمده دارد. اول اینكه مردم از ورود سریع مواد غذایي مهندسي شده بر سر سفره خانواده این سياستگزاري

سان وارد شود، پزشكان و محققان قادر به خود ناآگاه هستند و دوم اینكه اگر صدماتي از این مواد غذایي به سالمتي ان

 ردیابي منبع بيماري نخواهند بود.

                                                 
251 gene-free 
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اند. هاي فدرال تا چه حد در مورد مواد غذایي مهندسي شده منفعالنه عمل كردهواقعا اعجاب انگيز است كه آژانس

اساسا »مواد غذایي قبل از اینكه نخستين مواد غذایي مهندسي شده وارد بازار شوند، اف دي اي مدعي شد كه این 

مواد غذایي سنتي هستند و چون تفاوت اساسي با مواد غذایي سنتي ندارند، پس نيازي به نظارت یا بررسي « معادل

به جز مواردي كه تغييرات عمده در تركيب مواد مغذي صورت گيرد یا مواردي  –جداگانه اي نيست. در حال حاضر 

مواد غذایي مهندسي شده در آمریكا نيازي به طي  -هاي آلرژیك باشندهاي مشخصي، عامل بروز واكنشكه پروتئين

 كردن فرایند تایيد قبل از عرضه به بازار، اعالم عمومي به مردم یا نصب برچسب را ندارند.

دولت عمال تصميم گيري در مورد لزوم مشاوره با اف دي اي را به صنعت بيوتك واگذار كرده است. همچنين انجام 

محصوالت توليد شده به خود صنعت واگذار شده است و از آنها خواسته شده كه اگر در حين آزمایش  آزمایش روي

محصوالت خود، مشكلي را مشاهده كردند، اف دي اي را در جریان قرار بدهند. در حقيقت، ما در شرایطي قرار داریم 

تند باید تصميم بگيرند كه آیا ها كه به مقتضاي سرشت خود صرفا به دنبال سود بيشتر هسكه در آن شركت

 محصوالتشان ایمن است یا خير.

هاي بيوتكي بوده، این هاي نظارت براي شركتعمومي در حوزه مهندسي ژنتيك، كاهش هزینه اگر هدف سياست

 ها، محقق شده است؟هاي محصوالت شركتهدف كامال محقق شده است. اما آیا هدفِ مراقبت از مردم در برابر آسيب

دهد تا خودشان تصميم بگيرند كه آیا محصوالت هاي بيوتكي اجازه ميدي اي به راحتي به مونسانتو و سایر شركتاف 

ها به این پرسش مثبت باشد آنگاه نيازي به آزمایش كنترل اگر پاسخ این شركت« به طور كلي ایمن هستند؟» آنها 

 رخه عرضه مواد غذایي شود.توانند به راحتي وارد چایمني نيست و محصوالت بيوتكي مي

سانتو هاي مونها اعتماد كنيم؟ هنگامي كه محققان مستقل، نتایج آزمایشتوانيم در این زمينه به این شركتآیا ما مي

روي سویاهاي راندآپ ردي را بررسي كردند به این نتيجه رسيدند كه سویاهاي آزمایش شده توسط مونسانتو در واقع 

كش هاي این كشور نبودند. سویاهاي مورد آزمایش در معرض علفرضه شده در در فروشگاهنمونه سویاهاي واقعي ع

كش راندآپ به پروش بذرهاي راندآپ ردي قرار نگرفته بودند در حالي كه هيچ كشاورزي بدون استفاده از علف

شرایط واقعي كشت شده پردازد. هنگامي كه یك آزمایشگاه مستقل، مجددا این آزمایش را روي سویاهایي كه در نمي

كش اسپري شده بود، انجام داد، نتایج متفاوتي نسبت به نتایج مونسانتو بدست آمد؛ كاهش ها علفبودند و روي آن

درصدي مواد مغذي فيتواستروژن كه از بدن در برابر بيماري قلبي، پوكي استخوان و سرطان پستان محافظت  14تا  12

 [33]كند.مي

 گوید:سال براي آژانس حفاظت محيط زیست كار كرده است. او مي 13شناس است كه به مدت سوزان ورتل یك سم

هایي كه هاي دانشمندان برجسته و به رغم شواهد هشدار دهنده ، توسط آژانساین فناوري به رغم نگراني» 

شان حفظ سالمتي مردم و محيط زیست است، ترویج شده است. به نظرم، ما امروز شاهد این هستيم وظيفه

، با سرعت فراوان مورد كه نيرومندترین فناوري تاریخ بدون اینكه به تبعات آن كوچكترین توجهي شود

 [34]« گيرد.استفاده قرار مي

گویند كه انجام آزمایش و نصب هاي سهل گيرانه چيست؟ اف دي اي و صنعت بيوتك مياما پشت پرده این سياست

ي ميان «اوت محسوستف»مردم خواهد شد چون با این اقدامات به آنها القا خواهيم كرد كه « گمراهي»برچسب باعث 

 اساسا»گویند كه مواد غذایي مهندسي شده مواد غذایي مهندسي شده و مواد غذایي طبيعي وجود دارد. آنها مكررا مي

شان هستند. اف دي اي با لجاجت بر موضع خود اصرار مي ورزد؛ آن هم در شرایطي كه بسياري اجداد طبيعي« معادل

ایمني محصوالت كشاورزي مهندسي شده و در این مورد، سيب زميني نيو ليف  از دانشمندان خود این اداره نسبت به

د. در واقع انابراز تردید كرده بندي شده،كش طبقهمونسانتو كه توسط آژانس حفاظت محيط زیست، به عنوان یك آفت

 كش وجود داشتههاي آن آفتشركت مونسانتو، سيب زميني نيو ليف را طوري مهندسي كرده تا در هر یك از سلول

 [35]هاي سيب زميني را از بين ببرد.باشد تا آفت
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گيري اجتناب كرد كه اف دي اي و صنعت بيوتك، ریاكارانه عمل مي كنند. هنگامي كه بحث دشوار بتوان از این نتيجه

مواد غذایي « اساسا معادل»سي شده گویند كه مواد غذایي مهندشود، ميهاي اطالع رساني مطرح مينصب برچسب

آیند و به همين دليل مطلقا نيازي به نصب برچسب یا ردیابي آنها نيست. اما هنگامي كه بحث طبيعي به شمار مي

شود، آنگاه از نظر آنها همه موجودات زنده قابل ثبت، دریافت حق ثبت اختراع و دریافت امتياز انحصاري مطرح مي

 تملك و معامله هستند.

ن اي براي بيل كلينتوهاي بزرگي كه حامي بيوتكنولوژي بودند نامه، یك كنسرسيوم از سازمان1999در اواخر سال 

 رئيس جمهور وقت آمریكا نوشتند:

اگر اف دي اي بخواهد سياست خود را تغيير بدهد و خواستار نصب برچسب روي مواد غذایي مهندسي » 

گمراهي مصرف كنندگان شود و این تصور را ایجاد كند كه مواد  شده شود، این اقدام مي تواند منجر به

غذایي مهندسي شده متفاوت از مواد غذایي طبيعي هستند و شاید خطرناك باشند،.... هدف از نصب برچسب، 

هاي هشدار دهنده نصب شوند آنگاه سرگرداني و گمراهي جلوگيري از گمراهي مردم است اما اگر این برچسب

خواهد یافت.... تغيير سياست جاري منجر به تغيير دیدگاه مردم به مساله امنيت غذاهاي مردم افزایش 

مهندسي و همچنين كاهش اعتبار فعلي اف دي اي خواهد شد. عالوه بر این، چنين تغيير سياستي باعث 

 [36]« افزایش اعتبار ادعاهاي مخالفان بيوتكنولوژي مدرن خواهد شد.

سازمان شامل اتحادیه مراقبت از محصوالت كشاورزي آمریكا )یك كنسرسيوم توليد كنندگان  38این نامه توسط 

مرغ، كش(، انستيتو گوشت آمریكا، فدراسيون ملي بوقلمون، اتحادیه صنعت بيوتكنولوژي، اتحادیه متحد تخمآفت

 الملل و شوراي ملي مرغ، امضا شده بود.موادغذایي لبني بين

 

، یكي از حاميان پر 2000دهند. در سال حاميان مهندسي ژنتيك اما همواره محترمانه به انتقادات واكنش نشان نمي

و پا قرص بيوتك، جك كمپ كه نامزد سابق جمهوریخواهان براي پست معاون رئيس جمهور بود با القاب بسيار تندي، 

ها شده بودندبا و همچنين آزمایش كنترل ایمني آن  افرادي را كه خواستار نصب برچسب روي مواد غذایي مهندسي

 [37]مورد حمله قرار دارد.« ضد فناوريچپگرا، خودخواه...فعاالن  ضد پيشرفت، بدبين،» القابي مانند 

محافظت كند، در دانم چرا  دولت آمریكا در مشت صنعت بيوتك است و هنگامي كه باید از سالمتي مردم من نمي

دانم كه به چه دليل دولت به جاي اینكه از صنعت بيوتك بخواهد كه ایمني مهندسي ژنتيك را خواب است؟ من نمي

ثابت كند، بيشتر به فكر مهار مقاوت مردم در برابر این فناوري است؟ چگونه است كه این محصوالت بدون برچسب و 

ها اي به مصرف مواد غذایي مهندسي شده، ویروسو چرا براي افرادي كه عالقهاند؟ بدون اطالع مردم به بازار عرضه شده

حق انتخاب محدودي باقي مانده  هاي ماهي و وزغ هستند،هاي جدید و همچنين سبزیجاتي كه حاوي ژنو باكتري

 است؟

ن اف دي اي، آژانس هاي نظارتي همچوآور است كه مردم همواره قرباني روابط و معامالت سران سازمانواقعا شرم

يكي اند. مهاي بيوتكي مانند مونسانتو و دوپون بودهحفاظت محيط زیست و وزارت كشاورزي آمریكا با سران شركت

كانتور كه وزیر بازرگاني و نماینده تجارت بيل كلينتون بود، به عضویت هيات مدیره مونساتتو درآمد. ویليام راكل 

محيط زیست همچنين به هيات مدیره مونسانتو پيوست. كليتون یوتر وزیر شاوس مدیر ارشد سابق آژانس حفاظت 

اسبق كشاورزي آمریكا به عضوت هيات مدیر شركت مایكوژن كه زیر مجموعه شركت شيميایي داو اگروساینس بود 

دیر م  درآمد. ماریسيا هيل كه دستيار رئيس جمهور آمریكا و مدیر امور بين دولتي بود، كاخ سفيد را ترك كرد تا

 [38]دولتي مونسانتو شود. جاش كينگ مدیر اسبق توليد كاخ سفيد نيز مدیر ارتباطات جهاني مونسانتو شد.  روابط بين

، رئيس 2001هاي دولتي و صنعت بيوتيك پس از اینكه جرج دبليو بوش در سال رفت و آمد مدیران ميان آژانس

ليندا فيشر نفر دوم آژانس حفاظت محيط زیست، نایب رئيس امور عمومي و دولتي  [39]م یافت. جمهور آمریكا شد، تدا
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در مونسانتو بود. دونالد رامسفلد وزیر دفاع بوش، رئيس شركت سيرل فارماسوتيكالز بود كه توسط مونسانتو خریداري 

ا در انتخابات قبلي بيش از هر نماینده دیگري در كنگره كمك شد. جان اشكرافت، دادستان عمومي جدید آمریك

 كرد مواد غذایيهایي بود كه اروپا را مجبور ميتبليغاتي از مونسانتو دریافت كرد و یك از حاميان اصلي سياست

مهندسي شده را بپذیرد. وزیر سالمت و خدمات انساني بوش كه تامي تامسون نام داشت در زماني كه فرماندار 

ميليون دالر استفاده كرد و یكي از  300ویسكانزین بود، از بودجه ایالتي براي تاسيس یك منطقه بيوتكي به ارزش 

الش كرد ت -شدكه بخشي از هزینه آن توسط مونسانتو تامين مي –اندازي یك كمپين معدود فرمانداراني بود كه با راه

 [40]ندسي شده آگاه كند.محصوالت كشاورزي مه« فواید»تا مردم آمریكا را از 

جين، یكي از مان، وزیر كشاورزي جدید دولت بوش عضو اسبق هيات مدیره شركت كالتر از همه، اَن ونهو مهم

 هاي شركت مونسانتو، بود.زیرمجموعه

نت گليكمن در مصاحبه با س مان، بر مسند وزارت نشست، سلف او، دن گليكمن افشاگري كرد.كمي پس از اینكه ونه

اي لوئيس پست دیسپچ، مدعي شد كه فضاي موجود در دولت، یك فضاي كامال حمایتي از صنعت بيوتك است به گونه

ترین مقام كشاورزي این كشور براي دفاع از منافع مردم در برابر این صنعت، احساس عجز كه حتي وي به عنوان عالي

 كرده است.مي

ودم... این بود كه همه در دولت این احساس را داشتند كه این فناوري خوب است و انتقاد آنچه من شاهد ب» 

گذاري كالني در این صنعت صورت گرفته بود و اگر شما با آن مخالفت اخالقي است... سرمایهاز آن، نشانه بي

داشت كه  اگر شما كردند. جوي در وزارتخانه وجود كردید  شما را یك احمق و یا خرابكار محسوب ميمي

كردید كه غریبه یا خائن هستيد. به همين كردید احساس مينظر مخالفي در مورد صنعت بيوتك ابراز مي

ن هایم این قضيه روشدليل من هم سعي كردم كه مانند بقيه در این وزارتخانه رفتار كنم و حتي در سخنراني

 [41]« بود.

ر همان روزي كه گليكمن در مورد فضاي حاكم بر وزارت كشاورزي و همچنين ناتواني خود در تغيير جالب اینكه د

مواضع طرفداران صنعت بيوتك افشاگري كرد، نيویورك تایمز گزارشي جنجالي منتشر كرد كه در آن مدعي شد كه 

 اند:هاي آمریكا از زمان ریگان تحت كنترل مونسانتو بودهدولت

نفر از مدیران شركت مونسانتو، كه شركت پيشرو در كشاورزي بيوتكنولوژي است، با  4، 1986در اواخر » 

هاي ها و ماهجرج بوش در كاخ سفيد مالقات كردند تا درخواست غير معمولي از او داشته باشند... در هفته

ود به شركت هاي پشت پرده خپس از این مالقات، كاخ سفيد با این درخواست موافقت كرد و با فعاليت

خواست، براي رسيدن به آنچه كه مي -كه یك قدرت سياسي با ارتباطات قوي با واشينگتن است –مونسانتو 

كمك كرد. این اتفاق در سه دولت قبلي هم رخ داده بود و آنچه مونسانتو از واشينگتن خواسته بود و در 

 «واقع خواسته صنعت بيوتكنولوژي بود، محقق شد...

ه  هاي نظارتي از جملكه سابقه كار طوالني در دولت را داشتند گفتند كه احاطه این صنعت بر سازمانحتي مقاماتي 

آژانس حفاظت محيط زیست، وزارت كشاورزي آمریكا و اف دي اي باعث شده بود تا سرنوشت نظارت بر این صنعت 

 در دست خود صنعت بيوتك باشد. این حقيقت تلخ، واقعا اعجاب انگيز است.

تا  1979قول دكتر هنري ميلر، محقق ارشد در انستيتو هوور كه مسئول امور بيوتكنولوژي  اف دي اي از سال  به

تجاري -هاي كشاورزيهاي دولتي آمریكا در این حوزه دقيقا كاري را انجام داده اند كه شركتسازمان» بوده:  1994

 [42]«بودند. دیكته كرده

 ب زدن واقعیبرچس
ميليون  100سال بعد اما در  4، گياهان مهندسي شده اندكي براي فروش تجاري، پرورش یافته بودند. 1995در سال 

ميليون هكتار آن متعلق به آمریكا بود. در  70هاي جهان، گياهان مهندسي شده كشت شده بود كه هكتار از زمين
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مهندسي شده بود. در آن زمان همچنين  و همچنين یك سوم ذرت آن، ، بيش از نيمي از سویا و پنبه آمریكا2000سال 

 [43]بيشتر كانوالي توليد شده در كانادا، مهندسي شده بود.

 نياز بود كه اف دي اي تاكيد كند كه براي اینكه چنين تغييرات سریعي، با حداقل مقاومت مصرف كننده مواجه شود،

ب برچسب روي مواد غذایي مهندسي شده نيست. اگر نصب برچسب اجباري بود، امكان نداشت كه چنين نيازي به نص

درصد مردم آمریكا خواهان نصب برچسب  95تا  80تغييراتي رخ بدهد. نتایج نظرسنجي معموال نشان داده كه بين 

 [44]روي مواد غذایي مهندسي شده هستند.

كثریت مصرف كنندگان آمریكایي خواهان نصب برچسب روي شيرهایي هستند كه توسط گاوهاي دریافت همچنين ا

هایي باعث ( توليد شده است. اما اف دي اي گفته كه نصب چنين برچسبrBGHكننده هورمون رشد مهندسي شده)

ف امات مسئول این سياست در اخواهد شد تا این نوع شير، كمتر سالم به نظر برسد و لذا منصفانه نيست. یكي از مق

اي بود كه وكالت دي اي، مایكل آر تيلور است كه پيش از استخدام در اف دي اي، یكي از صاحبان موسسه حقوقي

را برعهده داشت. جالب اینكه هنگامي كه تيلور   rBGHمونسانتو در پرونده دریافت مجوز اف دي اي براي استفاده از 

 انتو او را استخدام كرد.مونساز اف دي اي جدا شد، 

سابقه مونسانتو در چنين مواردي چندان درخشان نيست. هنگامي كه درخواست شركت مونسانتو براي  استفاده از 

هورمون رشد گاوي مهندسي شده در كانادا در حال بررسي توسط مقامات علمي و سالمت این كشور بود.، مقامات 

و تالش كرده تا به آنها رشوه پرداخت كند و دانشمندان دولتي هم شهادت بهداشتي این كشور مدعي شدند كه مونسانت

هاي علمي خود، این هورمون رشد را تایيد كنند. دادند كه از سوي مقامات باالتر تحت فشار بودند تا برخالف قضاوت

مقامات  1999ال هاي كانادا نيز مانند آمریكا در جهت حمایت از صنعت بيوتك بوده است. اما در سالبته سياست

سال مطالعه، درخواست مونسانتو براي استفاده از هورمون رشد گاوي مهندسي شده را رد  8سالمت كانادا پس از 

كردند. به این ترتيب كشور كانادا در زمينه ممنوعيت استفاده از این هورمون رشد به اتحادیه اروپا، ژاپن، استراليا و 

كه دانشمندان در مورد تبعات سالمتي استفاده از این هورمون ابراز نگراني كرده نيوزلند پيوست؛ آن هم به دليل این

 بودند.

در آمریكا اما عرضه شير تهيه شده از گاوهاي دریافت كننده این هورمون نه تنها قانوني است بلكه روي آن برچسب 

عدم وجود هورمون، داخل شير، شود. همچنين مونسانتو تالش كرده تا تشخيص وجود یا اطالع رساني هم نصب نمي

 غير ممكن شود.

كردند )مانند شركت پيورميلك واكو تگزاس و سوئيس ولي توليد مي rBGHهنگامي كه چندین شركت كه شير فاقد 

ها شركت مونسانتو از این شركت تبليغ كردند، rBGHفارمز دونپورت آیووا( محصول خود را به عنوان شير عاري از  

 [46]نشيني كنند.ا مجبور كرد كه از گفتن حقيقت به مشتریان خود عقبشكایت و آنها ر

اقدامات مونسانتو و همچنين طرح دعوي، یك پيچيدگي جدید در زمينه دعوي قضایي عليه افترا بوجود آورد. در واقع 

د انتو مدعي بود كه بيان حقيقت، مي توانبراي نخستين براي بود كه گفتن حقيقت منجر به اعتراض شده بود. مونس

یك تبليغ نادرست باشد چون شاید منجر به این شود تا مصرف كنندگان به این نتيجه برسند كه محصوالت این 

 شركت، خوب نيستند و اینگونه به شركت، ضرر اقتصادي وارد شود.

مهندسي شده در آمریكا حاوي برچسب اطالع در حال حاضر شيرهاي توليد شده با هورمون رشد و سایر مواد غذایي 

 رساني نيستند. برایان گودوین كه یك زیست شناس است و عميقا در جنجال این حوزه حاضر بوده است تبعات منفي

 كند:آن را به خوبي درك مي

د يشما هرگز اجازه نخواهيد داد كه یك داروي جدید بدون برچسب واضح، توليد شود بلكه حتما باید بدان» 

كه كدام شركت این دارو را توليد كرده و كجا و تحت چه شرایطي توليد شده است. مواد غذایي مهندسي 

شده باید جزو داروها محسوب شوند چون پتانسيل باالیي براي صدمه زدن به سالمتي انسان دارند. این مواد 
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گي بسيار بيشتر از مصرف تر هستند چون مصرف غذاي ما در طول زندغذایي حتي از داروها هم خطرناك

ه شوند. بها انباشته ميدارو است. حتي اگر اثرات جانبي اندكي نيز وجود داشته باشد این اثرات طي سال

خوریم چون به ایمن بودن همين دليل مردم باید حق داشته باشند كه بگویند ما غذاهاي مهندسي شده نمي

 [47]«ماد نداریم. مان در تمام طول زندگي خود اعتآن براي سالمتي

بيشتر ما به عنوان شهروندان یك جامعه دمكراتيك، حق داریم تا تصميم بگيریم كه چه چيزي وارد بدن خود كنيم. 

خوریم چه چيزي وجود دارد. یعني باید روي مواد غذایي، برچسب اما به این منظور باید نخست بدانيم غذایي كه مي

اني وجود داشته باشد. اگر ما نتوانيم تشخيص بدهيم كه كداميك از مواد غذایي به صورت ژنتيك مهندسي اطالع رس

 اند، پرهيز از خوردن آنها بسيار دشوار خواهد بود.شده

ي بریج رئيس كميته مشورتها نيستند، نقطه نظر منحصر به خود را دارند. جنت بيناما افرادي كه خواهان این برچسب

هاي جدید در دفاع از نصب نكردن برچسب روي مواد غذایي مهندسي شده طوري يا درباره مواد غذایي و فراوريبریتان

كه ژن،  دانندبيشتر مردم حتي نمي»هاي دمكراتيك است. او گفت: احترامي وي به انتخاباستدالل كرد كه نشانه بي

است، از خيابان عبور كند. برخي مواقع شما  خواهد هنگامي كه خطرناكچيست...برخي مواقع پسر كوچك من مي

 [48]« باید به مردم بگویيد كه چه چيزي براي آنها بهتر است؛ نه اینكه بگذارید خودشان تصميم بگيرند.

ك یدن یبندم كه بيشتر مردم با دشاید حق با او باشد كه برخي از مردم ندانند كه یك ژن، چيست اما من شرط مي

برند. قطعا در انگليس، شدت اعتراض افكار عمومي نسبت به دقت و خودخواه به ماهيت آن صنعت پي ميصنعت بي

مواد غذایي مهندسي شده افزایش یافته است. حتي كاركنان شركت مونسانتو در دفتر مركزي آن، ظاهرا تمایل زیادي 

تریاي شركت اي در كافه، بيانيه1999ارند. در ماه دسامبر ند كند،به مصرف محصوالتي كه شركت خودشان توليد مي

 مونسانتو در دفتر بریتانياي آن در هاي وایكومب انگليس منتشر شد كه باعث شد شوكه شوم. در این بيانيه آمده بود:

ایم تا جایي كه ممكن است سویا و ذرت مهندسي هاي مشتریانمان... ما تصميم گرفتهدر واكنش به نگراني»

شود، حذف كنيم. ما كماكان به تأمين مان كه در رستوران ما عرضه ميشده را از تمام محصوالت غذایي

كنندگان مواد غذایي مان كمك خواهيم كرد تا سویا و ذرت مهندسي نشده را جایگزین مواد اوليه مهندسي 

د كامل، غذاهاي سرو شده ما را ایم تا شما مشتریان گرامي با اعتماهاي را برداشتهشده كنند... ما این گام

 [49]« مصرف كنيد.
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 غذای جدید امپراتور
 

 

هزار كيسه چيپس ذرت ارگانيك كه صدها هزار دالر ارزش داشت پس از یك آناليز عادي كه  87، 1999در سال 

هزار  7معدوم شد. ذرت ارگانيك در یك مزرعه  مشخص كرد دي ان اي مهندسي شده در آن چيپس وجود دارد،

 شده كشت شدهدسي افشاني مزراع كناري كه در آنها ذرت مهنهكتاري در تگزاس پرورش یافته بود اما توسط گرده

شما شاید تصور كنيد كه پس از چنين اتفاقي، صنعت بيوتك حداقل عذرخواهي كند. اما این  [1]بود، آلوده شده بود.

هاي سودآورتري مي پرورانند. مونسانتو ها به جاي شرمندگي  ایدهدهند. آنها طور دیگري واكنش نشان ميشركت

د. شاید انهاي مهندسي شده آلوده شدهافشاني با  ذرتایت از كشاورزاني كرد كه محصوالتشان بر اثر گردهاقدام به شك

 شما باور نكنيد اما مونسانتو آنها را متهم به سرقت محصول ثبت شده خود كرده است.

كانوال كشت مي  هكتاري خود، 1400وآن كانادا، پرس اشميسر چهل سال بود كه در مزرعه در ساسكاتون ساسكتچ

كش راندآپ شركت مونسانتو اي غير عادي كرد. پس از اینكه او علف، او شروع به مشاهده پدیده1997كرد. در سال 

كش، تمام گياهان موجود به جز یك دسته گياه در اطراف تيرهاي برق پاشيده بود، بعد از مدتي متوجه شد كه علف

ها سال، خود به تكثير بذرها پرداخته بود و مانند كشاورزاني كه قرن 30از كانوال را از بين برده است. اشميسر بيش 

كرد. او در ابتدا تصور كرد به صورت تصادفي این كار را انجام داده بودند، از محصول هر سال مقداري بذر ذخيره مي

 سایگانش توضيح داد.شده است. او نگراني خود را براي تعدادي از ه« اشتاین وارجهش فرنك»باعث ایجاد نوعي 

اما بالفاصله بدون اطالع وي، كاراگاه هاي خصوصي كه توسط مونسانتو استخدام شده بودند وارد مزرعه شده و از 

 [2]برداري كردند.محصوالت وي نمونه

 انتو بودند. این شركت سپسقطعا برخي از گياهان مزرعه وي از لحاظ ژنتيك مشابه كانوالي راندآپ ردي شركت مونس

اشميسر را متهم به سرقت بذرهاي ثبت شده این شركت كرد. مونسانتو خواهان غرامت از اشميسر شد كه ميزان این 

بود. مونسانتو همچنين خواهان پرداخت شدن  1998غرامت معادل كل محصول برداشت شده این كشاورز در سال 

 چنين تعهد اشميسر براي سكوت كردن در قبال این اتفاق شد. خسارات تنبيهي و هم هاي دادرسي،هزینه

بار مونسانتو شخص بدقلقي را براي ترساندن انتخاب كرده بود. اشميسر چند سال شهردار برونو و یكي از اما این

ا روان بود. او یك كوهنورد سختكوش بود كه سه بار تالش كرده بود تا قله اورست نمایندگان مجلس محلي ساسكتچ

ميليون  10شد، وارد عمل شد و خواهان پرداخت ها دچار هراس نميفتح كند. این كشاورز سرسخت كه به این راحتي

دالر كانادا غرامت از سوي شركت غول پيكر مونسانتو به خاطر تجاوز، آلودگي محصول و افترا شد. عالوه بر این، او 

شركت مونسانتو را متهم به رفتار مغرورانه، متكبرانه  و بي توجه به محيط زیست كرد و اقدامات آن را شوك آور 

 [4]خواند.

خواسته كه محصوالت مهندسي شده این شركت را پرورش گفت كه او هرگز بذرهاي مونسانتو را نخریده و نمي اشميسر

بدهد. او همچنين گفت كه یك تبهكار نيست كه بخواهد از یك فناوري سرقت شده، درآمدزایي كند بلكه قرباني این 

سر، واضح بود كه چون بسياري از همسایگانش فناوري است كه به ملك و محصول او تجاوز كرده است . در نظر اشمي

ن ای» كند... او گفت:هاي این گياهان را در همه جا پخش ميكانوالي مهندسي شده كشت مي كردند باد با خود، گرده
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مزارع  ها و همه جا وجود دارند.... این، تنها نمونه كوچكي از آالیندگيها، بادگيرها، باغچهها؛ كنار جادهآبها در راهگرده

 [5]«توسط كانوالي ژنتيك راندآپ است.

امين سالروز تولد ماهاتما گاندي، خانواده گاندي، جایزه ارزشمند ، و در یكصد و سي2000در روز دوم اكتبر سال 

تا به سخنراني پرسي هزار كشاورز هندي گرد هم آمدند  300ماهاتما گاندي را به این كشاورز كانادایي اهدا كردند. 

 اشميسر گوش فرا بدهند و از او حمایت كنند.

هنگامي كه من براي نخستين بار متوجه شدم كه مونسانتو به دليل اینكه محصوالتش به مزرعه اشميسر تجاوز كرده 

ه نظر بتوانستم این مسئله را باور كنم چون بسيار مضحك بود، عليه این كشاورز كانادایي شكایت كرده است، نمي

 اي شكایت كرد كه اینهاي لبنياتيرسيد. اما من به یاد آوردم كه مونسانتو همان شركتي است كه عليه شركتمي

 د.كننهاي رشد مهندسي شده این شركت، استفاده نميها، مشتریان خود را مطلع ساخته بودند كه از هورمونشركت

نگرد. او در كه همواره مثبت به همه چيز مي -شناسيدرا مي مطمئن هستم شما هم افراد اینچنيني -من دوستي دارم

هاي تمام شرایط، لبخندي بر لب دارد و لحن مهرباني دارد. هنگامي كه من در مورد مونسانتو و همچنين شيوه

 انگيز این شركت توضيح دادم او به من گفت كه زیاد از حد منفي نگر هستم.هراس

 «ا، خير است و آنها نياز به عشق ما دارند.من معتقدم كه هدف آنه» او گفت:

زماني  كنممن با او موافقم كه كاركنان مونسانتو مانند تمام مردم، نياز به عشق و محبت دارند. اما من همچنين فكر مي

 گذارد و ماهاي مردم در مورد سالمتي، آزادي انتخاب و همچنين پایداري زیستي را زیر پا ميكه یك شركت، نگراني

 دهد، به جز عشق و محبت، به چيزهاي  دیگري هم نياز دارد.ا در معرض آالیندگي ژنتيك قرار مير

 باید جلوي آنها را گرفت.

 هانشتی ژن
افشاني كانوالهاي مهندسي شده شركت مونسانتو با گياهان كانوالي سنتي مخلوط شد در مزرعه پرسي اشميسر، گرده

هاي این شركت مقاوم شدند. در اینجا كامال مشخص است كه كشرابر علفو نتيجه آن شد كه گياهان سنتي در ب

یابند، بلكه به گياهان وحشي و همچنين ویژگي ژنتيك محصوالت مهندسي شده نه تنها به مزارع همسایه انتقال مي

 شوند.ها نيز منتقل ميعلف

شود، توسط دولت بریتانيا تامين مي شناسي كشاورزي كه بودجه اش، دانشمندان انستيتو ملي گياه2000در سال 

هاي گياه كانوال وارد مزرعه شغلم وحشي شده دستيابي به نخستين سوپرعلف مهندسي شده را اعالم كردند. گرده

هاي مهندسي شده مقاوم در برابر برخي از این گياهان فرانكشتایني كه ژن» بودند. به نوشته روزنامه ایندپندنت، 

 [6]« هندسي ژنتيك شده خود را به ارث برده بودند قادر به توليد مثل بودند.هاي والدین مكشعلف

ها مهندسي كشاز زمان ظهور مهندسي ژنتيك، دانشمندان در مورد خطرات گياهاني كه براي مقاومت در برابر علف

شود كه هایي ميسرایت همين مقاومت به علفها و همچنين اند، چون این عمل باعث نشت ژنشوند هشدار دادهمي

دانستيم كه این اتفاق چه هاي مورد نظر، آنها را از بين ببرند. اما تا همين چند وقت پيش ما نميكشقرار است علف

 شد رخ داده است.زماني ممكن است رخ بدهد. در واقع خيلي زودتر از آنچه تصورش مي

جاري شدن محصوالت كشاورزي مهندسي شده، كشاورزان كانادایي گزارش دادند ، تنها دو سال پس از ت1998در سال 

هاي كنترل علف ها را پيدا كرده اند و همچنين باعث اتالف تالشكشها حقيقتا توان مقاومت در برابر علفكه علف

ها، از محصوالت كشهاي مقاوم در برابر علفشده اند و این نگراني در مورد آلودگي ژنتيك را تأیيد مي كند. ژن

كش هاي باروري حاصل شده بود كه در برابر علفها منتقل شده بودند و حاال سوپرعلفكشاورزي مهندسي شده به علف

(  منتشر شد كه 252هایي ) به ویژه كنف و تاج خروسي، گزارش هاي فراواني در مورد علف2000مقاوم بودند. تا سال 

 [7]در برابر راندآپ مقاوم شده بودند.

                                                 
252 pig weed 
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 چه باید بكنند ؟ در بسياري از موارد، اند،ها مواجه شدهكشها در برابر علفكشاورزاني كه با مقاومت بيشتر علف

 كنند.تر استفاده ميهاي سمي تر و گرانكشكشاورزان، بيشتر و بيشتر از آفت

شود. شده به موجودات زنده دیگر تنها محدود به گياهان نميهاي ژنتيك موجودات زنده مهندسي مشكل انتقال ویژگي

آزمایشگاه در سراسر جهان در حال حاضر مشغول تحقيق در مورد ماهي هاي مهندسي شده هستند. این  50بيش از 

 [8]ست.به گربه ماهي، ماهي آزاد، قزل آال و كپور ا ، گاو و موش، انسانهاي مرغآزمایشگاه ها در حال پيونده زدن ژن

است. هنگامي كه « سندروم ماهي تروجان»كه این پيوند ژنتيك ممكن است بوجود بياورد،  یكي از مشكالت جدي

كنيد، ماهي دریافت كنيد و به ماهي منتقل ميهاي رشد( را مهندسي ميهاي رشد انسان )یا سایر هورمونشما هورمون

كند. این، تنها هدف انجام این عمل است. اما تبعات ناخواسته نيز ش از حد معمول رشد ميكننده هورومون بسيار بي

هاي بدنشان ها( در تمام سلولهاي دیگر) برخي مواقع از انسانهاي رشد، از گونههاي بزرگ كه ژنوجود دارد. این ماهي

شوند. هاي بزرگ مييري، جذب این ماهيگهاي بومي براي جفتزنند. ماهيتزریق شده، تعادل طبيعت را برهم مي

شود و به همين دليل آنها فرزندان انتخاب طبيعي مي هاي مهندسي شده از مزیتاین موضوع باعث برخورداري ماهي

 [9]هاي مهندسي شده آمار مرگ و مير باالتري دارند.كنند. اما فرزندان این ماهيبيشتري توليد مي

هاي نظریه داروین وارونه شده است. درست است كه ماهي» گوید:زف مندلسون، مدیر حقوقي مركز امنيت غذایي ميجو

روند.... دانشمندان كشف هاي آنها از بين ميمهندسي شده موقع توليد مثل، مزیت انتخاب طبيعي دارند، اما بچه

گونه سال، نسل آن 40تواند ظرف ار ماهي معمولي ميهز 60ماهي مهندسي شده در ميان  60اند كه قرار دادن كرده

 [10]« ماهي را به طور كامل منتقرض كند.

اي ماهي آزاد اكنون گونهگرم وزن دارد. اما دانشمندان هم 220ماهگي حدود  18یك ماهي آزاد )سلمون( عادي، در 

رسد. بسياري از دانشمندان كيلوگرم مي 3ماهگي، وزنش به  18كند و در اند كه بسيار سریع رشد ميرا مهندسي كرده

شي هاي وحگویند كه اگر این ماهي هاي مهندسي شده قادر به فرار از محل نگهداري خود شوند، جمعيت ماهيمي

پروي خدمات ملي دریایي در صورت زاد و ولد با آنها كامال از بين خواهد رفت. ادوین رودز، هماهنگ كننده آبزي

 [11]« هاي وحشي زاد و ولد نكنند.هاي مهندسي شده با ماهيما باید یقين حاصل كنيم كه ماهي» گوید: شيالت مي

شوند و  امكان دارد این تورها هاي توري، زیر آب نگهداري ميسي شده معموال در محفظههاي آزاد مهنداما ماهي

 هاي مهندسي شده وارد چرخه حيات وحش شوند.هاي وحشي گرسنه پاره شوند و ماهيتوسط امواج و یا ماهي

د. كننا هزار تایي فرار ميههاي دهكنند؟ پاسخ مثبت است و حتي برخي مواقع در دستهها، اغلب فرار ميآیا این ماهي

كنند. در حقيقت امروزه در در نروژ به تنهایي در هر سال، حدود یك ميليون ماهي سلمون مهندسي شده فرار مي

 [12]هاي وحشي در حيات وحش است. برابر تعداد سلمون 5هاي فراري، برخي از مناطق نروژ، تعداد حضور سلمون

كيلوگرم، مهندسي كرده بود  250ن حال، یك شركت كه یك سلمون شينوك را براي رساندن وزن آن به در همي

مجبور به متوقف كردن تحقيقات خود شد. افشاي اسناد محرمانه نشان دادن كه در جریان این فرایند، سر ماهي تغيير 

 [13]شكل داده بود و اختالالت دیگري نيز بوجود آمده بود. 

 غذاهای فرانكشتينی
اندازد؛ زماني كه بشریت در آستانه یك فناوري جدید قرار داشت. اي ميوضعيت امروزه ما مرا به یاد تولد عصر هسته

هاي این فناوري وجود شور و هيجان عجيبي در مورد پتانسيل اي مهار شد،هنگامي كه براي نخستين بار انرژي هسته

كرد، پيشنهاد یك قهوه جوش پلوتونيومي را داد كه بتواند ر ميداشت. شركت مونسانتو كه همواره بلند پروازانه فك

  [14]سال، آب را به جوش بياورد.  100بدون سوختگيري مجدد به مدت 

 «انرژي نامحدود»اي به ما كردیم كه انرژي هسته بودیم تصور مي ما كه از احتماالت تكنولوژي هسته اي به وجد آمده

هدیه خواهد داد. اما البته چنين اتفاقي نيفتاد  و به جاي آن، ضایعات رادیو اكتيو به ارمغان آورد كه « بسيار ارزان»و 

هاي زیست هم، از بين بردن این ضایعات بسيار سمي دشوار بود و هم، نگهداري آنها در امنيت كامل. اگر شما هزینه
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ن به ای -هاي آن نمایان نشده استكه هنوز بسياري از هزینه -بگيریداي را در دراز مدت در نظر محيطي انرژي هسته

 نتيجه خواهيد رسيد كه این فناوري براي بشر بسيار گران تمام شده است.

ان بسته گرفتيم مطمئنا با چشماي قرار مياگر ما با دانش كنوني مان  یكبار دیگر در آستانه دستيابي به فناوري هسته

كردیم و قطعا با احتياط بيشتري، از این فناوري استفاده مي نگاه نمي« آميزاتم صلح» تماالت و هيجان زدگي به اح

 كردیم.

تر هم باشد چون این فناوري روي طرح و برنامه زندگي تاثير تواند عميقچالش امروز ما با مهندسي ژنتيك حتي مي

ه چون این فنآوري مخلوقات خود را تحت كنترل نگكند گذارد. البته قضيه بيوتكنولوژي پزشكي، فرق ميمستقيم مي

مي دارد اما بيوتكنولوژي كشاورزي بسيار متفاوت است چون بيوتكنولوژي به صورت عامدانه مخلوقات خود را در جهان 

ير تاث شوند،ها، در محيط زیست رها ميها و ویروسهاي زنده جدید مثل باكتريكند. وقتي ارگانيسمطبيعي رها مي

هاي جدید كنند و ویژگيگيري مياي هم بيشتر است. آنها توليد مثل، مهاجرت و جفتا حتي از آلودگي هستهآنه

 دهند.خود را به سایر موجودات انتقال مي

هاي ها و تغيير دي ان اِي، مي كوشند درماني براي بيماريهاي كنترل شده پزشكي، دانشمندان با تركيب ژندر آزمایش

ل در مزارع كنتر شود،ند. اما آنچه در شرایط ضابطه مند موجب اميدواري به این تحقيقات پزشكي ميآور بيابوحشت

نشده كشاورزي جهان  تاثيرات كامال متفاوتي خواهد داشت. تحقيقات پزشكي با آزمون و خطا پيشرفت مي كنند و 

كافي است كه یك خطا در گونه مهندسي هاي زنده، شود. اما در مورد مهندسي گونهخطا باعث درك بهتر قضایا مي

شده وارد محيط زیست شود تا لطمات جبران ناپذیري به بار آورد.   همچنين این صدمات ممكن است تكثير شوند و 

 براي هميشه باقي بمانند.

ند ماي در فرهنگ ما دارد. فرانكشتين، ماجراي یك دانشسال است كه داستان فرانكشتين، جایگاه ویژه 100بيش از 

دیوانه است كه شور و هيجانش باعث شد تا در آزمایشگاه خود به دنبال نوع جدیدي از زندگي باشد. اما موجودي كه 

خلق كرد دشمن خود و همه بشریت از آب در آمد . آیا علت بقاي داستان فرنكشتاین در فرهنگ ما، پيامي بوده كه 

ده كه اگر ما به قدرت علمي خود غرّه شویم، آنگاه ممكن است كه این داستان براي ما داشته است؟ آیا پيام آن این بو

 به بقاي نوع بشر لطمه بزنيم؟

د، كنناف سي كه الیه ازن را نابود مي هاي سياي بلكه در مورد گازهايتجربيات اخير ما نه تنها در مورد انرژي هسته

كنيم. اما مهندسي ژنتيك كه احتماال قدرتمندترین  كامال بيانگر این است كه ما باید با احتياط از فنآوري استفاده

اي است كه بشر تاكنون كشف كرده، هم اكنون با سرعت سرسام آوري به كارگرفته شده آن هم  توسط فناوري

  [15]هایي كه سابقه ایجاد فجایع و بدبختي گسترده براي بشر را در كارنامه خود دارند. شركت

بهار »، جنبش محيط زیست را در آمریكا با انتشار كتاب كالسيك خود با عنوان 253گامي كه ریچل كارسونهن

هاي وي پرداخت؛ به گيرياي به تمسخر نتيجههاي تمام صفحهبراه انداخت، شركت مونسانتو در آگهي 254«ساكت

آمدن حشراتي خواهد شد كه جهان را  ها باعث بوجودكشور شد و مدعي شد كه عدم استفاده از آفتصداقت او حمله

ها كشایم و سيستم كشاورزي را  برپایه آفترسد كه ما هم راه مونسانتو را در پيش گرفتهنابود خواهند كرد. به نظر مي

ها در برابر مواد شيميایي شده است. در حال حاضر با آنكه  ایم كه نتيجه آن، مقاوم شدن آفتو مواد شيميایي بنا كرده

كنيم اما حشرات ریز، سهم زیادي از محصوالت كشاورزي ساالنه ميليون ها كيلوگرم سم در مزارع خود استفاده مي  ما

  [16]طور كه در قرون وسطي چنين مي كردند. كنند؛ همانمردم جهان را مصرف مي

مونسانتو همان شركتي است كه عامل نارنجي و پي سي بي ها را براي ما به ارمغان آورد و قبل از اینكه توليد این 

هاي كشگفت كه آنها كامال ایمن هستند. امروزه مونسانتو هنوز هم آفتمحصوالت ممنوع شود،  مكررا  به ما مي

                                                 
253 Rachel Carson 
254 Silent Spring  
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شمالي ممنوع است اما به كشورهایي كه قوانين سهل گيرانه كنند كه استفاده از آنها در آمریكاي بسياري توليد مي

در  شوند وها براي سمپاشي روي ميوه و سبزیجات استفاده ميكششوند. در آن كشورها این آفتصادر مي تري دارند،

شوند. تمام ميوه و سبزیجاتي غير ارگانيك این چرخه برخي از همين محصوالت سمپاشي شده به آمریكا صادر مي

 شوند.اي هستند كه در آمریكا توليد ميهاي ممنوعهكشحامل آفتكشورهاي استوایي مانند مكزیك به احتمال فراوان، 

هاي آمریكا محكوم شده است كه شركت مونسانتو تا كنون به دليل ارتكاب حداقل چهار مورد تخلف بزرگ در دادگاه

 108كننده بوده است. همچنين این شركت محكوم به پرداخت این تخلفات شامل اهمال، دادن اطالعات غلط و گمراه 

ميليون دالر غرامت در پرونده مرگ یك كارمند در تگزاس بر اثر ابتال به سرطان خون شده است. آژانس حفاظت 

ده بندي كرهاي مونسانتو را در ميان بزرگترین توليدگان كنند مواد سمي در كشور، طبقهمحيط زیست، كارخانه

  [17]است.

كند. این همان شركتي است كه ما این همان شركتي است كه در مورد سيطره بر كل زنجيره غذایي صحبت مي

ایم؛ آن هم در شرایطي كه دولت تقریبا هيچ نظارتي بر عملكردش قدرتمندترین فناوري بشریت را در دستانش قرار داده

 ندارد.

 حق با كيست؟

یمني غذاهاي مهندسي شده، وظيفه مونسانتو نيست. منافع ما در فروش هر چه بيشتر است و تضمين تامين ا» 

 «ایمني مواد غذایي وظيفه اف دي اي است.

  [18] 1999فيل انجل، مدیر ارتباطات سازماني مونسانتو، نيویورك تایمز،  -

 

 «یي است كه مسئول ایمني آن است.در نهایت این توليد كننده مواد غذا» 

 هاي گياهي جدیدقوانين اداره غذا و دارو، بيانيه سياست: مواد غذایي استخراج شده از گونه -

 

 كش در هر سلولآفت
ميليون هكتار  100مي نامد، یك چهارم از حدود « مقاوم در برابر حشرات» ، آنچه كه مونسانتو گياهان 2000در سال 

هاي كشاورزي جهان، زیر كشت محصوالت مزرعه ژنتيك جهان را به خود اختصاص داده بود. )سه چهارم دیگر زمين

  [19]ها بود كه بيشترشان  انواع راندآپ ردي مونسانتو بودند،(. كشمقاوم در برابر آفت

ژني هستند كه از یك ارگانيسم خاكي طبيعي به نام باسيلوس تورین  محصوالت مقاوم در برابر حشرات، حاوي 

ش ككه یك آفت –ها  با انتقال ژن بي تي ( گرفته شده است.  شركت مونسانتو و سایر شركت Btینتيس ) یا جي

خوار اند كه كرم ساقهبه ذرت، و پنبه، گياهاني توليد كرده -هاي برگ خور استطبيعي براي از بين بردن انواع كرم

بي تي وجود دارد كه ماده سمي بي تي  هاي این گياه، ژنبرد. در تمام سلولذرت و همچنين كرم پنبه را از بين مي

 روند.ن گياه را گاز بزنند، از بين ميهایي كه ایكند. كرمرا توليد مي

اما مشكلي وجود دارد. براي چندین دهه، آفت كش بي تي نقش مهمي در كشاورزي ارگانيك و همچنين سایر 

هاي كشاورزي با ثبات كه استفاده كمي از مواد شيميایي داشتند ایفا كرده است. كشاورزاني كه قصد داشتند شيوه

هاي كردند تا گياه، مورد هجوم كرما به حداقل برسانند، برخي مواقع از بي تي استفاده مياستفاده از مواد شيميایي ر

اوم گرفت، گياهان در برابرش مقبرگ خوار قرار نگيرد. با توجه به اینكه بي تي به صورت مقطعي مورد استفاده قرار مي

د و در كننصورت مداوم این ماده را توليد مي اند، بهتي سمي مهندسي شده شدند اما گياهاني كه براي توليد بينمي

هایشان هم این ماده، وجود دارد. یعني حشرات به صورت مستمر در معرض این ماده سمي قرار دارند ولذا تمام سلول

توانند هایي ميتنه آنخورند، تحت فشار تكاملي براي مقاوم شدن در برابر آن هستند. از حشراتي كه این گياهان را مي

زنده بمانند كه در برابر بي تي مقاوم شده باشند. دانشمندان شركت داو كميكال كه گياهان حاوي بي تي منحصر به 
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سال آینده، تاثير خود را از دست خواهد داد چون  10گفتند كه بي تي ظرف  1998خودشان را توليد كردند در سال 

  [20]بسياري از حشرات در برابر آن مقاوم خواهند شد. 

بيني و غير قابل مهار خواهد بود. به محض اینكه حشرات مقاوم شوند، دیگر بي تي آنچه اتفاق خواهد افتاد قابل پيش

آید در كشاورزي ارگانيك كاربرد نخواهد داشت. گياهان بي تي مهندسي شده باعث كه به صورت طبيعي بوجود مي

شوند كه براي چندین دهه، پایه و اساس كشاورزي ارگانيك و همچنين عامل ي مياكش طبيعينابودي تاثير آفت

  [21]كش بوده است. اصلي تثبيت شيوه كشاورزي با استفاده از مقادیر كمي آفت

صلح سبز، هاي كشاورزي ارگانيك با همكاري مركز امنيت غذایي و المللي جنبش، فدراسيون بين1999در سال 

تي بي زمينيذرت و سيب ها را به  به دليل تایيد پنبه،شكایتي عليه آژانس حفاظت محيط زیست تنظيم كرد و آن

  [22]متهم كرد. « كش بيولوژیك جهانترین آفتنابودي مهم» مهندسي شده و مجوز دادن به 

حفاظت محيط زیست، كشاورران را موظف كرده كه در  حشرات، آژانسدر تالش براي كند كردن روند مقاوم شدن 

 شود. در اینناميده مي« مناطق پناه» اطراف گياهان مهندسي شده خود، گياهان فاقد بي تي بكارند كه این شيوه 

كه در  راتيرود كه این حشرات با حشتوانند بدون اینكه مقاوم شوند، تغذیه كنند. اميد ميمناطق برخي از حشرات مي

اومت در اثر تر بشود. اما مقاند زاد و ولد كنند تا به این ترتيب ، مقاومتي كه تكامل یافته، كمبرابر بي تي مقاوم شده

 برابر بي تي، یك روند غالب است و به همين دليل این اقدامات متاسفانه محكوم به شكست هستند.

، باب شاپيرو، مدیرعامل مونسانتو گفت كه توليد كنندگان 1999ارزش این گياهان ژنتيك شده چقدر است؟ در سال 

ها استفاده كشدرصد كمتر از از آفت 80كردند،پنبه كه از گياهان پنبه مقاوم در برابر حشرات این شركت استفاده مي

 آمد.ها و بشریت به شمار مياما اگر چنين ادعایي صحت داشت یك نعمت براي اكو سيستم  [23]كردند. 

ع نامد در واقمي« مقاوم در برابر حشرات» اما افسوس كه این ماجرا، ابعاد دیگري هم دارد. گياهاني كه مونسانتو آنها را 

هاي طبيعي هستند به تر از بي تيفعال هستند. و مواد سمي موجود در گياهان بي تي« كشتوليد كننده حشره» 

هاي ها حشرات بسيار مفيد هستندي كه از آفتكنند. براي مثال، مورچههمين دليل به حشرات بيشتري لطمه وارد مي

هاي ساقه هایي كه از كرم، یك تحقيق در سوئيس نشان داد كه بيشتر  مورچه1998كنند. در سال گياهان تغذیه مي

  [24]بوند، از بين رفتند.  ي تي، تغذیه كردههاي حاوي بذرت

ها و ها جمعيت پشهها نيز مانند مورچهها هم یكي دیگر از حشرات بسيار مفيد هستند. كفش دوزككفش دوزك

داد  شد نشان ، یك تحقيق اسكاتلندي كه در مجله نيوساینتيست منتشر1997كنند. اما در سال ها را كنترل ميشته

هاي كمتري مي گذارند و طول تي تغذیه كنند ، تخمحاوي ژن بي زمينيهاي سيبها از شتهوقتي كه كفش دوزك

ها، ما هاي حاوي بي تي و همچنين از بين بردن غذاي طبيعي آفتبا تكثير آفت  [25]عمرشان به نصف كاهش یابد.

 كردن صدمات جبران نشدني به آینده كشاورزي هستيم.عمال در حال وارد 

و بحث زنبورها هم مهم است. محاسبه شده كه در ایالت نيویورك، در یك روز تابستاني، زنبورها بيش از یك تریليون 

كنند. اما یك پژوهش نشان داده هنگامي كه زنبورها در معرض بي تي منهدسي شده فعال قرار گل را گرده افشاني مي

  [26]رود.ها از بين ميشان براي شناسایي  رایحه هاي مختلف گلگيرند، توانایيمي

، مجله علمي نيچر، تحقيقي را منتشر كرد كه 1999شنيده باشد. در سال  255هاي پادشاهشاید شما  در مورد پروانه

روانه پادشاه مي شوند. این موجودات از گياهاني تغذیه هاي پدر آن عنوان شد گرده ذرت حاوي بي تي باعث مرگ كرم

هاي این گياهان كنند. هنگامي كه گرده ذرت حاوي بي تي روي برگكنند كه در ال به الي گياهان ذرت رشد ميمي

  [27]روند.خورند و از بين ميهاي آلوده را ميهاي پروانه پادشاه همين برگریزد، كرممي

                                                 
255 Monarch butterflies 
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هاي كشاورزي سراسر جهان كه در آن گياهان حاوي بي تي كاشته شده بود بيشتر از ، وسعت زمين2000در سال 

وسعت مزارع ارگانيك بود. و مونسانتو كماكان در مورد فواید این گياهان تبليغ مي كرد در حالي كه ابعاد دیگري از 

 ماجرا در حال فاش شدن بود.

تي فعال توليد شده در گياهان مهندسي شده به سادگي شود اما بيهاي خاك تجزیه ميميكروببي تي طبيعي توسط 

پس از پایان   [28]ماند و مي تواند حشرات بيشتري را بكشد.قابل تجزیه شدن نيست و مدت زمان بيشتري در خاك مي

ها و سایر ميكرو ها، قارچد خاك مزارع مي شود و زندگي انواع باكتريفصل برداشت، مقادیر زیادي از این ماده سمي وار

ش دانيم كه با افزایكند. ما هنوز نميخاك سالم هستند تهدید مي هایي را كه تشكيل دهنده اكوسيستمارگانيسم

 مقادیر بي تي، چه اتفاقات دیگري براي خاك رخ خواهد داد.

هایشان به صورت رت و سایر گياهان غذایي به منظور توليد بي تي در سلولو این قصه سر دراز دارد. هنگامي كه ذ

دانيم كه این مواد شوند. آیا ما ميهاي سمي به نوبه خود وارد چرخه مواد غذایي ميشوند، بي تي ژنتيك مهندسي مي

اشت؟ یا  تاثير بي تي ها زنده در دستگاه گوارش انسان خواهند دها و سایر ارگانيسمسمي چه تاثيري روي باكتري

روي سالمتي انسان چه  -شوندكه بسيار زیاد توسط انسان مصرف مي-موجود در گوشت و سایر محصوالت لبني 

 خواهد بود؟

كند تقریبا براي انسان بي خطر است. هنگامي كه بي تي توسط اي كه آن را توليد ميبي تي طبيعي موجود در باكتري

جود در آن به صورت بالقوه سمي نيست. تنها هنگامي كه بي تي در سيستم گوارشي شود، سم موباكتري توليد مي

شود. اما از سوي دیگر برخي از گياهان مهندسي شده، نوع شود، آنگاه به سمي خطرناك تبدیل ميحشره فعال مي

از مواجهه با این نوع ماده سمي داشته است چون تاكنون انسان، تجربيات اندكي    [28]كنند.فعال این ماده را توليد مي

 این سم تنها درون سيستم گوارشي برخي حشرات وجود داشته است.

اي از سم بي تي قرار سابقهخورند در معرض مقادیر بيعالوه بر این، افردي كه گياهان بي تي مهندسي شده را مي

بلعيد. اما هنگامي كه این سم در غذاهاي روزمره ما بي تي را نميگيرند. در گذشته هيچ كس مقادیر زیادي از سم مي

هاي یك ماده كشي كه در هر یك از سلولگيریم. آفتاي كه مي خوریم در معرض آن قرار ميوجود دارد، با هر لقمه

 توان به سادگي قبل از مصرف، شست و از بين برد. غذایي تعبيه شده را نمي

ع دیگر  كند به یك موضویرعامل مونسانتو در مورد فواید بي نظير پنبه بي تي صحبت ميهنگامي كه باب شاپيرو مد

كند. من متوجه هستم كه به چه دليل وي در قبال این موضوع سكوت كرده است چون باعث افزایش نگراني اشاره نمي

 شود.مردم در مورد تمام مواضع او و شركتش مي

كش منحصر به خود، مانند پنبه و ذرت بي تي مونسانتو، به احتمال فراوان، گياهان مهندسي شده با هدف توليد آفت

اي هاي اطراف خود منتقل خواهند كرد. این اقدام باعث بروز حادثههاي خود را به سایر گياهان مزارع و جنگلژن

یكي از »بان جهاني: شود. به قول  اد آیرس از موسسه دیدهخواهد با آن مواجه خواهد شد كه باب شاپيرو هرگز نمي

 [30]«. ژنتيك: مواد شيميایي سمي كه قابل تكثير هستند هاي واقعي فناوريكابوس

 كنيم كه حشرات، مایه آزار و اذیت هستند و بدون آنها، زندگي بهتري خواهيم داشت. اما حشراتما اغلب تصور مي

هاي داخل خاك، كه گياهان براي جذب مواد مغذي خاك به آنها نياز هم در این جهان نقشي دارند؛ درست مثل قارچ

كنند. اگر گياهان توليد كننده بي تي باعث كاهش هاي ما ویتامين توليد ميها، كه در داخل رودهدارند یا مانند باكتري

ها شوند، ، زنبورها و لطمه زدن به سایر حشرات و ميكرو ارگانيسمهاهاي پادشاه، مورچهدوزك، پروانهجمعيت كفش

و همچنين  -هاجهت برخورداري از ذرت ارزان براي سيركردن دام-آنگاه ما هزینه زیادي را بابت كشاورزي صنعتي 

 جهت استخدام نيروي كار بيشتر براي برداشت محصول از مزراع پنبه خواهيم پرداخت.

ميليون  200آزمایش  - 2تر خواهد شد. بيوسفري از هم گسيخته شود، زندگي انسان، شكنندههر بار كه بافت زندگ

به دليل بروز مشكل در تركيب  -نفر داخل یك حباب غول پيكر زندگي كردند 8دالري در صحراي آریزونا كه در آن 
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محيط زیست داخل حباب بيوسفر هاي موجود در خاك، با ناكامي مواجه شد. ها و سایر ميكروبها، باكتريارگانيسم

 بر اثر بروز این مشكالت، براي زندگي انسان، غير قابل سكونت شده بود.  2

یا  1آیا ما به دليل اشتياق زیاد به توليد مواد غذایي مهندسي شده در حال انجام آزمایش بزرگتري به روي  بيوسفر 

 همان كره زمين نيستيم؟  آیا ما قصد داریم كه توانایي این كره خاكي براي حفظ زندگي انسان را از بين ببریم؟

ها را دوزكها یا كفشهاي مرده یا در حال مرگ یا مورچهتوانيد شاه پروانهیك نكته روشن است. شما به راحتي نمي

 اعد كنيد.براي پذیرش گياهاني مهندسي شده حاوي بي تي متق

 در فروشگاه و رستوران
شوند كه چه مقدار از غذاهاي در معرض فروش در به دليل نبود برچسب، تعداد كمي از مردم آمریكا متوجه مي

هاي این كشور، حاوي مواد اوليه مهندسي شده هستند. هنگامي كه من براي نخستين بار متوجه شدم كه فروشگاه

هاي آمریكا، حاوي مواد ژنتيكي اصالح شده هستند، متحير ده در سوپرماركتامروزه  دو سوم غذاهاي فروخته ش

وقتي براي نخستين بار این رقم را شنيدم، فكر كردم كه حتما اغراق شده است. اما بعد  فهميدم كه همه  [31]شدم.

 چيز حقيقت داشته است.

ردم تقریبا هيچ اطالعي در مورد این موضوع ندارند. نخستين دليل اینكه به سه دليل، این رقم بسيار زیاد است و م

دومين دليل این است كه سویا  [32].اندبيش از نيمي از سویا و یك سوم ذرت آمریكا به صورت ژنتيك، مهندسي شده

درصد روغن گياهي مصرفي در  80سویا  و ذرت جزو مواد اوليه بسياري از محصوالت فرآوري شده هستند. )روغن

و انواع مختلف شربت ذرت رایج ترین ماده شيرین كننده هستند(. و دليل سوم اینكه  [33]دهدآمریكا را تشكيل مي

ایش غذاهاي مهندسي شده در آمریكا داراي برچسب نيستند به همين دليل مردم آمریكا بدون آگاهي، در حال افز

 اند.مصرف این مواد غذایي بوده

به عنوان مثال، اگر به یك كيسه چيپس ذرت، نمك افزوده شود، باید یك برچسب اطالع رساني به مصرف كننده 

هشدار بدهد كه نمك، اضافه شده است. این برچسب به مصرف كننده اطالع خواهد داد كه دقيقا چقدر نمك در 

شود كه خریدار، با آگاهي انتخاب كند. اما الزامي براي نصب برچسب ي باعث ميمحصول موجود است. این اطالع رسان

 اطالع رساني در مورد مهندسي شدن خود ذرت وجود ندارد.

، اداره غذا و دارو سياست جدیدي را به اجرا گذاشت كه تاثيري در جهت بهبود شرایط نداشت. در واقع 2001در سال 

توليد كننده غذاهاي ژنتيك هم موظف نيست كه به مصرف كننده، اطالع بدهد بر اساس سياست جدید، حتي یك 

 »كه محصولش به صورت ژنتيك، مهندسي شده است. به جاي آن، این آژانس طرح نصب داوطلبانه برچسبي به نام 

GE Free  »ان غذایي شاندازي كرد. براي اساس این طرح، توليد كنندگاني كه از مهندسي ژنتيك در محصوالت را راه

را تقبل كنند. در حقيقت « GE Free»كند باید زحمت به ثبت رساندن، آزمایش كردن و نصب برچسب استفاده نمي

را كه كنند، ابداع شده بود چاین طرح براي تحت فشار قرار دادن توليد كنندگاني كه از مهندسي ژنتيك استفاده نمي

روي « GE Free»بر و پرهزینه آزمایش، ثبت و نصب برچسب مانتوانند وارد فرایند زها نميبسياري از شركت

 محصوالت خود شوند.

كنند؟ آنها چگونه مقامات اداره دارو و غذا مخالفت خود را با نصب برچسب روي غذاهاي مهندسي شده توجيه مي

د كه بوجود بياورتواند باعث گمراهي مصرف كنندگان شود  چون شاید این ذهنيت را گویند كه نصب برچسب، ميمي

 دليلي براي نگراني وجود دارد.

هم اكنون در آمریكا، تنها راه مطمئن براي نخوردن غذاهاي مهندسي شده، خوردن غذاهاي ارگانيك است. هيچ  غذاي 

ارگانيكي، از گياهان مهندسي شده تهيه نشده است. اما از آنجایي كه امكان خوردن تنها غذاهاي ارگانيك براي بيشتر 

ها و به خاطر سپردن غذاهایي است كه احتمال وجود مواد اوليه وجود ندارد، راهكار دیگر، خواندن دقيق برچسبما 

 مهندسي شده در آنها زیاد است. شما باید مراقب اینها باشيد...
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 اندمحصوالتی كه از گياهان تهيه شده
ست. و بسياري از غذاهاي فراوري شده و هاي سویا: ميزان سویاي مهندسي شده بيش از هر گياه دیگري ا* دانه

ها را بخوانيد. مراقب آرد كنند كه حاوي سویا است. شما باید به دقت برچسباي استفاده ميها از مواد اوليهكارخانه

تره سویا هاي سویا و همچنين كنسانشود(، پروتئينسویا، روغن سویا، لسيتين )كه به عنوان تثبيت كننده استفاده مي

(، هر نوع روغن گياهي شناخته نشده و هر نوع مارگارین TVPهاي گياهي ). همچينن مراقب بافت پروتئينباشيد

باشيد. تنها محصول سویایي كه قطعا عاري از مواد اوليه منهدسي شده خواهد بو،د محصوالت تهيه شده از سویاهاي 

 «.Non-GMO» یا« GMO-free»ارگانيك یا غذاهایي هستند كه روي آنها نوشته شده: 

* ذرت: ذرت دانه ایست كه بيشترین ميزان مهندسي ژنتيك را دارد. مراقب آرد ذرت، روغن ذرت و شيرین كننده 

هاي مبتني بر ذرت باشيد. بسياري از غذاهاي فرآوري شده محتوي ذرت هستند. درست مثل سویا، فقط در مورد 

توانيد مطمئن باشيد كه مهندسي شده مي« Non-GMO»یا « GMO-free»كه روي آنها نوشته شده:  ذرتي كه 

 نيست. 

حرف اول  3شود) نام كانوال از * روغن كانوال: بيشتر روغن كانوالي مصرف شده در آمریكا، از كشور كانادا وارد مي

شود(، يكلمه كانادا، گرفته شده است(. از آنجایي كه بيشتر گياهان كانوالي كانادا )كه همچنين به آن كلزا هم گفته م

شود گفت اند، با اطمينان  ميهاي هر دو نوع از این گياه با هم مخلوط شدهو دانه [34]به صورت ژنتيك مهندسي شده، 

-GMOكه هر نوع محصول حاوي روعن كانوال ، داراي مواد مهندسي شده است مگر اینكه روي آن نوشته شده باشد: 

Free با بهره  شود كهناميده مي« سوپر كانوال»استثنا در این زمينه، روغن كانوالي ارگانيك است و محصولي كه . تنها

ان به توشود. این روغن در برابر گرماي زیاد مقاوم است و به همين دليل از آن ميتوليد مي هاي سنتي تكثير،از روش

 نه، مملو از دود شود.كردني استفاده كرد بدون اینكه آشپزخاعنوان روغن سرخ

يني زمشد، سيبزميني مهندسي شده كه به صورت تجاري توليد و عرضه ميتنها سيب 2001ها: تا سال زميني* سيب

 زميني باشيد.زميني و آرد سيببود اما باید مراقب نشاسته سيب 256حنایي

 صورت ژنتيك، مهندسي شده هستند.به شوند، * پاپایا: بيشتر پاپایاهاي غير ارگانيك كه در هاوایي كشت مي

* روغن پنبه دانه: از آنجایي كه بيش از نيمي از گياهان پنبه آمریكا، مهندسي شده هستند، محصوالت حاوي روغن 

 پنبه دانه به احتمال بسيار زیاد داراي مواد مهندسي شده هستند.

 ندسي شده هستند.ها، مهها و كدوهاي سبز عرضه شده در مغازه* كدو: برخي از كدو تنبل

* غذاهاي دیگر: انواع غذاهاي گياهي مهندسي شده دیگري هم در حال توسعه هستند. براي شناخت برندهاي غذاهاي 

 مراجعه كنيد. food.org-www.safeتوانيد به سایت غير مهندسي شده مي

 

 دانيمآنچه كه می

 [35]درصد  54(: 2000جهان كه در آنها، سویا كشت شده )در سال  257يوسعت مزارع تراژن 

  [36]درصد 28( : 2000وسعت مزارع تراژني جهان كه در آنها،  ذرت كشت شده )در سال 

  [37]درصد  9(: 2000وسعت مزارع تراژني جهان كه در آنها، پنبه كشت شده ) در سال 

  [38]درصد  9(: 2000وسعت مزارع تراژني جهان كه در آنها، كانوال كشت شده ) در سال 

  توليد كند: گندم راندآپ ردي 2004یا  2003گياهي كه مونسانتو اميدوار است در مقياس گسترده در سال 

 

 

                                                 
256 Burbank Russet 
257 transgenic 

http://www.safe-food.org/
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 محصوالت حيوانی ژنتيک
شود ها اختصاص دارد. نتيجه این ميدرصد سویا و تقریبا به همين ميزان ذرت كشت شده در آمریكا، به خوراك دام 95

مرغ توليد شده در آمریكا حاوي مواد مهندسي كه امروزه تقریبا تمام گوشت قرمز، گوشت پرندگان، لبنيات یا تخم

هاي صنعتي در جنوب آمریكا به صورت فصلي، علوفه ها و همچنين دامپروريپرواربندي داممراكز  [39]شده هستند. 

شود تا حيوانات، بيشتر در معرض مواد مهندسي ژنتيك كنند كه این اقدام باعث ميپنبه به خوراك حيوانات اضافه مي

 شده قرار بگيرند.

ن گيرند به هميوان خوراك حيوانات مورد استفاده قرار ميها به عنشود و این پوستهراندآپ در پوسته سویا ذخيره مي

دكتر  [40]كش هاي موجود در محصوالت حيواني هستند.دليل گوشتخواران در آمریكا امروزه بيشتر در معرض علف

هر یك از این پژوهش ها  و-مارك لپ، كه تحقيقات برجسته اي در مورد تغذیه با سویاهاي مهندسي شده انجام داده 

 نویسد:مي -آمدنقطه عطفي در حوزه مهندسي ژنتيك به شمار مي

كش  كش،  باعث شده تا در مقایسه با گذشته مقادیر زیادتري آفتاستفاده از گياهان مقاوم در برابر علف» 

هاي ددر گوشت گاو، گوشت پرندگان و گوشت خوك یافت شود. وجود مقاومت ویژه نسبت به پس مان

 [41] «ها شده است.باعث افزایش ميزان راندآپ ردي در غذاي  دام كش راندآپ در علوفه سيالژ،علف

ها هكتار مزارع سویاي آمریكا، از نوع راندآپ ردي بودند. مراكز پرواربندي بيش از نيمي از ميليون   2000در سال 

هاي صنعتي در آن زمان مشغول خرید بيشتر این سویاها براي خوراك حيواناتشان بودند. در آینده، ها و دامپروريدام

طعا افزایش خواهد یافت و قيمت سویا و ذرت تقاضاي مصرف كنندگان براي محصوالت سویاي غير مهندسي شده ق

بيني شتوانيم پيمهندسي شده كمتر از قيمت انواع طبيعي این گياهان خواهد شد. اگر چنين اتفاقي رخ بدهد، آنگاه مي

هاي صنعتي، هر چه بيشتر به مصرف سویا و ذرت مهندسي شده روي ها و دامپروريكنيم كه مراكز پرواربندي  دام

هزینه هایشان را كاهش دهند. البته این باعث ریسك بيشتر مصرف گوشت و سایر محصوالت حيواني خواهد  آورند تا 

 شد. 

در واقع اگر اجباري شدن نصب برچسب اطالع رساني تحقق یابد، مصرف مستقيم سویا و ذرت مهندسي شده توسط 

مرغ توليد شده در آمریكا را مصرف كنند انسان بسيار كاسته خواهد شد اما افرادي كه گوشت، مرغ، لبنيات و تخم

اي را كه هر روز در مواد غذایي بيشتر مي شوند خواهند بلعيد. چرا همچنان به صورت ناخواسته، مواد مهندسي شده

ند كنكه نصب برچسب روي محصوالت گياهي، باعث محافظت از افرادي كه گوشت و محصوالت لبني استفاده مي

ي این محصوالت، برچسبي نصب شود كه نشان دهنده اجزاي تشكيل دهنده خوراك حيوانات نخواهد شد مگر اینكه رو

 باشد.

در بریتانيا، مك دونالد متعهد شده كه از گوشت حيوانات دامپروري صنعتي كه خوراك آنها، مهندسي شده است، 

، دن 2000عكس این اقدام را انجام داده است. در اواخر سال  اما در آمریكا، صنعت گوشت دقيقا  [42]استفاده نكند. 

اي نوشت كه نشان مي داد صنعت گوشت آمریكا تا چه حد  طرفدار مقاله« بازاریابي و فناوري گوشت» مورفي، سردبير 

تند و  يبرند، برخوردهاي این صنعت را زیر سئوال ميپر و پا قرص بيوتكنولوژي است و در برابر افرادي كه سياست

 خصمانه دارد:

ام، موضعي سخت و خصمانه در برابر فعاالن ضد بيشتر مدیران صنعت گوشت كه من با آنها صحبت كرده» 

وتك، بد بي» تواند بابت این موضع، آنها را سرزنش كند؟ تفكر بيوتكنولوژي اتخاذ خواهند كرد. چه كسي مي

گ و هاي بزره بلكه مبناي آن، حس نفرت از شركتبر اساس بررسي منطقي و متفكرانه بوجود نيامد« است

فناوري است... جنبش ضد مهندسي ژنتيك، متشكل از كنشگراني است كه حاال دليل جدیدي براي مبارزه 

اند. براي آنها مهندسي ژنتيك، جایگزین رواني همان هراسي است كه ما زماني در مورد بمب اتم پيدا كرده

 [43]« داشتيم.
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ها به آن rBGHشود كه هورمون رشد درصد محصوالت لبني آمریكا از دوشيدن گاوهایي تهيه مي 25در همين حين، 

تزریق شده است و بيشتر شير تجاري، بستني، ماست، كره و پنير فروخته شده در آمریكا، حاوي مقادیري از مواد 

 مهندسي شده هستند.

شود، مهندسي شده است بلكه  در برخي موارد، خود حيوانات نيز مهندسي ت داده مينه فقط خوراكي كه به حيوانا

هاي  با فضاي متراكم و شرایط غير ها و مرغگاوها، خوك« منطبق كردن»شوند. علت انجام این كار، ژنتيك مي

ون مطيع مانند حلزهایي به بزرگي كرگدن اما بهداشتي دامپروري صنعتي است. رویاي كشاورزي تجاري، توليد خوك

 هاي بدون پر است كه نياز به پر كندن و یا بریدن منقار آنها نباشد.و مرغ

اي نشده هاي مردم و عدم پذیرش آن، این موضوع رسانهاند اما از بيم مخالفتها تزریق شدههاي انسان به خوكژن

یختي ستون فقرات شدند و همچنين ها را دریافت كردند دچار آرتروز شدید و بدرهایي كه این ژناست. خوك

 [44]بيشترشان نابينا شدند.

دهد اما همين اتفاقات به تدریج به یك هاي ترسناك رخ ميشاید شما فكر كنيد كه چنين اتفاقاتي فقط در فيلم

ه وري در واشينگتن در مورد آنچه كالمللي ارزیابي فناشوند. اندي كيمبرل، مدیر مركز بينواقعيت روزمره تبدیل مي

 دهد:تاكنون رخ داده توضيح مي

ها و زنجيره وزارت كشاورزي آمریكا بدون اطالع مردم، اجازه ورود حيوانات مهندسي شده را به كشتارگاه» 

هاي بدنشان هستند توسط هاي خارجي در تمام سلولغذایي داده است. این حيوانات كه حاوي ژن

هاي خارجي در اند.... این حيوانات حامل ژنهاي ژنتيك مختلف قرار گرفتهمورد آزمایشهاي بزرگ شركت

تك تك ژن هاي خود هستند و جزو پروژه هاي آزمایشي شركت هاي بزرگ محسوب مي شوند... برخي از 

نگره ها هم ژن انساني دارند و حامل انواع ویروس ها هستند. وزرات كشاورزي آمریكا بدون مشورت با كآن

وارد چرخه مواد غذایي  1995و همچنين بدون اطالع مردم این كار را انجام داده و این حيوانات از سال 

 [45]« اند.شده

خورند نه تنها به صورت ناآگاهانه خود را در اگر این موضوع واقعيت داشته باشد آنگاه مردمي كه در آمریكا گوشت مي

اند بلكه ممكن است بخشي از اندام حيواناتي را مصرف ها و مواد مهندسي شده قرار دادهكشهاي علفماندهتهمعرض 

 هاي انسان به دي ان اِي آنها تزریق شده است.باشند كه ژنكرده

 كيمبرل هم مانند بسياري دیگر خشمگين است:

نات، نظر خواهي نشده است؛ این كاري است كه هاي انسان و تزریق آنها به حيوا از ما در مورد گرفتن ژن» 

اكنون مهندسي ژنتيك در حال انجام دادن آن است... آیا ما واقعا خواهان مهندسي ژنتيك نامحدود هم

هاي بعدي به حيوانات به خواهيم كه نسل ما و نسلها، حيوانات و گياهان هستيم؟ آیا ما واقعا ميانسان

 [46]« سازي و ثبت شدن دارند؟ریزي، شبيهه نياز به برنامههایي نگاه كنند كعنوان ماشين
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 ورق دارد برمی گردد
 

همزمان با عرض اندام مواد غذایي مهندسي شده، یك روش پرورش مواد غذایي و كشاورزي كامال متفاوت و قدرتمند  

ها و جهان ما رشد كرده است. جنبش كشاورزي ارگانيك با صبر و پشتكار از طریق پروش گياهان در در آشپزخانه

هاي اخير، كشاورزي ارگانيك در صنعت در سال چرخه فصول، آهسته و پيوسته تبدیل به یك قدرت بزرگ شده است.

 توليد غذاي جهان به یك نيروي عمده تبدیل شده است. 

هاي جاري كشاورزي، صنعت به دليل افزایش تقاضاي مصرف كنندگان و همچنين افزایش نارضایتي از روش» 

 [1]( 0200بان جهاني، )انستيتو دیده« اي است.سابقهكشاورزي ارگانيك در حال رشد بي

ميليون هكتار زمين كشاورزي در سراسر جهان، محصوالت ارگانيك پرورش داده  17در آغاز قرن جدید، در بيش از 

 10شد اما نسبت به هایي بود كه در آن محصوالت مهندسي شده كشت ميشد. با آنكه این عد، یك پنجم زمينمي

 [2].ميليارد دالر بالغ شده است 22برابر افزایش یافته  و ارزش ساالنه بازار محصوالت ارگانيك به  10سال قبل از آن، 

سال آخر قرن بيستم، وسعت  15پيشاهنگ رشد عظيم جهاني در توليد محصوالت ارگانيك، اتحادیه اروپا بود. در 

درصد  3، 1999برابر شد. در سال  35شدند ارگانيك پرورش داده ميهاي این اتحادیه كه در آنها محصوالت زمين

ميليون هكتار بود به محصوالت ارگانيك اختصاص داشت. در برخي  10هاي كشاورزي اتحادیه اروپا كه معادل زمين

هاي كشاورزي را درصد كل زمين 10تا  5این رقم باالتر بود و بين  از كشورها به ویژه سوئد، فنالند، سوئيس و ایتاليا،

هاي كشاورزي، ارگانيك بود و در برخي از مناطق اتریش این رقم حتي به درصد زمين 13شد. در اتریش، شامل مي

  [3]. برابر شد 10سال آخر قرن بيستم، وسعت مزارع ارگانيك بریتانيا،  4رسيد. تنها در درصد هم مي 50

هاي كشاورزي در درصد كل زمين 30، 2013بيني كرد كه تا سال بان جهاني پيشدر آغاز قرن جدید، انستيتو دیده

  [4]ارگانيك شوند.  اتحادیه اروپا،

صد در 10، این كشور كوچك آفریقایي 1999حتي كشور اوگاندا نيز در حال توسعه كشاوري ارگانيك است. در سال 

كرد. و در مصر كه نوشيدن روزانه چاي، یك رسم رایج است، پرفروش ترین چاي از پنبه ارگانيك جهان را توليد مي

 بود. 258«سكم»این كشور، چاي ارگانيك 

تر از بسياري از كشورهاي در كانادا هم، كشاورزي ارگانيك در حال رشد سریع است با آنكه از لحاظ درصدي، عقب

هاي كشاورزي ارگانيك درصد از مزارع كانادا، ارگانيك بود. در آمریكا هم، وسعت زمين 1.3، 1999 دیگر بود. در سال

درصد 0.2المللي بود. در این سال تنها رو بود البته ميزان رشد آن كمتر از استانداردهاي بيناي روبهبا رشد قابل مالحظه

 كل مزارع آمریكا، ارگانيك بود.

ا در انتهاي جدول رشد كشاورزي ارگانيك بودند اما ميزان رشد محصوالت ارگانيك در آمریكاي با آنكه آمریكا و كاناد

ميليارد دالر برآورد  10ميزان فروش محصوالت ارگانيك در حدود  1999درصد در سال بود و در سال  20شمالي 

  [7].شد
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گير شاید شما سئوال كنيد كه چرا كشاورزي ارگانيك در آمریكا در مقایسه با سایر كشورهاي صنعتي چندان همه

نشده است؟ به همان اندازه كه مهندسي ژنتيك از حمایت گسترده و سریع دولت برخوردار شده، برعكس آن، چنين 

هاي تحقيقاتي ر از یك دهم درصد از پروژه، كمت1990حمایتي از كشاورزي ارگانيك صورت نگرفته است. در دهه 

 وزارت كشاورزي آمریكا، مربوط به كشاورزي ارگانيك بود.

، وزارت كشاوري آمریكا تالش كرد تا یك سري استانداردهاي ارگانيك فدرال طراحي كند. اگر 1997در واقع در سال 

 شد چون به مواد غذایي مهندسيلي نابود ميشد آنگاه كشاورزي ارگانيك این كشور به كاین استانداردها تصویب مي

ز یافتند مجوگرفتند و یا با آب فاضالب حاوي آهن سنگين پرورش ميشده و غذاهایي كه مورد پرتو نگاري قرار مي

بندي مواد غذایي ارگانيك گنجانده شوند. در این صورت مصرف كننده، تمام اعتماد خود را شد كه در طبقهداده مي

داد. وزارت كشاورزي قصد داشت كه به هر ترتيبي، این استانداردها را صوالت ارگانيك از دست ميبه برچسب مح

هاي ارگانيك، توهين به مصرف كنندگان غذاهاي ارگانيك و زیر پا گذاشتن اجرایي كند آنهم با وجود خيانت به سنت

 طالح ارگانيك، تاسيس شده بود.هاي هيات استانداردهاي ارگانيك كه از سوي كنگره براي تعریف اصتوصيه

مصرف كنندگان قيام كردند و كاري كردند كه   هاي مدني در آمریكا،اما در یكي از بزرگترین لحظات تاریخ اعتراض

ها گوش فرا دهند. آنها اقدام به ارسال كارت پستال كردند، در سایت وزارت كشاورزي مسئوالن مجبور شدند به آن

د و از نمایندگان خود در كنگره خواستند تا از آنها حمایت هاي موضوعي طوالني نوشتنآمریكا كامنت گذاشتند، نامه

 هاي توليد كننده مواد غذایيكنند. آنها براي كلينتون كه آن زمان رئيس جمهور آمریكا بود هم نامه نوشتند. شركت

نها روي آهاي سالمت، اقدام به انتشار تبليغات، بروشور، پوستر، وب سایت و نامه كردند. طبيعي و همچنين فروشگاه

هاي دیگر نيز اقدام به آموزش مردم هاي مورد نظر خود را به مردم انتقال دادند و از راهبندي مواد غذایي، پيامبسته

هزار كامنت در وب سایت خود دریافت كرده بود كه بيشتر  275كردند. در آن زمان، وزارت كشاورزي آمریكا بيش از 

ه بودند. همين اقدامات باعث شد تا استانداردهاي پيشنهادي كه تعریف بسياري آنها، مخالف سياست جدید این وزارتخان

نادرستي از واژه ارگانيك داشت، پس گرفته شوند و به جاي آن، استاندارد ارگانيك ملي كه قانوني و جدید بود، تدوین 

 شود.

بود كه در  1993رگانيك مصوب سال این حركت، سرنوشت ساز بود چون در واقع، تایيد تعریف اتحادیه اروپا از واژه ا

به محض تثبت این تعریف، آگاهي مصرف كننده   [8] .هاي بعد موجب رشد عجيب این صنعت در این قاره شده بودسال

هاي تكميلي، از جمله پرداخت و اعتمادش نسبت به محصوالت ارگانيك افزایش یافت و شرایط مناسب براي حمایت

 ارانه به پژوهشهاي  دانشگاهي در مورد كشاورزي ارگانيك، مهيا شد.ی

، وزارت كشاورزي آمریكا، نخستين استانداردهاي ارگانيك رسمي این كشور را منتشر 2000دسامبر سال  20در روز 

رگانيك به اجرا گذاشته شد، یك پيروزي بزرگ براي جنبش ا 2001فوریه  19كرد. این مقررات كه به صورت رسمي از 

بود. صنعت كشاورزي تجاري و مهندسي ژنتيك، مبارزه سختي با این جنبش داشتند و تا آخرین لحظه به دنبال انتشار 

تر از غذاهاي غير ارگانيك نيستند. تر و مغذيهاي ارگانيك بودند كه: مواد غذایي ارگانيك، ایمناین جمله روي برچسب

درخواست آنها مخالفت كرد. كاترین دي متيو، مدیرعامل اتحادیه تجارت اما در نهایت وزارت كشاورزي آمریكا با 

وزارت كشاورزي آمریكا، استانداردهاي ارگانيك سفت و سختي طراحي كرده و این خبر بسيار خوبي »ارگانيك گفت: 

  [9]« براي صنعت ارگانيك است.

 حفظ شادابی روحيه 
شبكه 20/20، برنامه 2000اند. در سال البته همگان از رشد و رونق كشاورزي ارگانيك در آمریكا خوشحال نبوده

گري جان استوسل پخش كرد كه در آن به شدت از غذاهاي ارگانيك اي را با مجريتلویزیوني اِي بي سي دو بار، برنامه

اي را منعكس كرد اما هيچ اشاره 259«دنيس اوري»سنده به نام انتقاد شده بود. این برنامه بيش از همه نظرات یك نوی

                                                 
259 Dennis Avery 



 

جان رابینز  –انقالب غذایی   - 272                        

ه بوده است و اشار« هاها و پالستيككشنجات دادن سياره با آفت» به این موضوع نكرد كه عنوان آخرین كتاب اوري، 

ي اهنكرد كه اوري در حال حاضر در انستيتو هادسون استخدام است؛ سازماني كه بخشي از بودجه آن توسط شركت

 شود.داو و زنكا تامين مي اگرو، نووارتيس، مهندسي ژنتيك و توليد كننده مواد شيميایي شامل مونسانتو،

گوید كه غذاهاي ارگانيك كند. اما ميها را انكار ميها و سرطان یا سایر بيماريكشاوري وجود ارتباط ميان آفت

برابر بيشتر نسبت  8خورند كه غذاهاي ارگانيك و طبيعي مي افرادي» توانند باعث مرگ شما شوند. به گفته اوري مي

به گفته او دليل این افزایش خطر این «.گيرند.به سایر مردم در معرض خطر نوعي جدید از باكتري ایي كولي قرار مي

 ن ادعايهاي كشنده هستند. اما او ایاند كه حامل ميكروباست كه غذاهاي ارگانيك با كودهاي حيواني پرورش یافته

هاي خود را از دكتر پل ميد، یك زیست شناس در مركز كنترل و گوید كه دادهكند؟ او ميخود را چگونه ثابت مي

  [10]( دریافت كرده است.CDCپيشگيري بيماري )

هاي مركز كنترل و ر شده كه دادهگوید. در واقع ميد به صراحت به اوري یادآوبا این حال دكتر ميد تنها واقعيت را مي

  [11].كنندپيشگري، ادعاهاي اوري را تایيد نمي

ه ادعاهاي گوید كهاي غذایي مركز كنترل و پيشگيري بيماري ميعالوه بر این، دكتر رابرت تاوكس، مدیر شاخه بيماري

  [12].هستند« كامال غير واقعي» اوري 

كشي چه ماند آفتهاش شبكه خبري اي بي سي نشان داده اند كه هيچ پسبه مردم گفت كه آزمایش 20/20برنامه 

در فرایند توليد ارگانيك و چه غير ارگانيك یافت نشده است. اما دكتر مایكل دویل و دكتر لستر كرافورد، دانشمنداني 

ها براي اي بي سي هيچ آزمایشي در مورد ایش انجام دادند، به نيویورك تایمز گفتند كه آنكه براي اي بي سي آزم

ها را آزمایش كرده بود اند. از سوي دیگر دكتر كرافورد گفت كه او تنها مرغكش، روي محصول انجام ندادهوجود آفت

معمولي بود در حاليكه چنين پسماندي  هايها در مرغكشو  در حقيق نتایج این آزمایش بيانگر وجود پسماند آفت

  [13].هاي ارگانيك وجود نداشتدر مرغ

بيمار شده  یك دختر جوان را معرفي كرد كه پس از خوردن كاهویي كه با فاضالب آبياري شده بود، 20/20برنامه 

ن كاهو به صورت ارگانيك پرورش داده شده بود. اما در كرد كه آبود. مونتاژ برنامه طوري بود كه به بيننده القاء مي

استفاده از فاضالب در فرایند پرورش گياهان ممنوع  است. در حقيقت، توليد واقع، مطابق قوانين كشت ارگانيك، 

 كنند نه كشاورزان ارگانيك.كنندگان تجاري هستند كه از فاضالب براي حاصلخيز كردن خاك استفاده مي

شبكه اي بي سي و مجري این برنامه كه به غذاهاي ارگانيك حمله  20/20تهيه كننده مشترك برنامه جان استوسل، 

لفظي كرد، در نوبت بعدي این برنامه  از بينندگان این شبكه ملي به دليل جعل شواهد در گزارش و همچنين تكيه به 

البته او از سوي اي بي سي تنبيه شد و تهيه كننده برنامه به مدت   [14]هاي ساختگي، عذرخواهي كرد.نتایج آزمایش

 هاي مدافع دقت ژورناليستي گفتند كه او باید به این خاطر اخراج مي شد.یك ماه تعليق گردید. بسياري از گروه

ایي و و نگاري مواد غذاما انگيزه استوسل چه بود؟ متاسفانه برنامه او عمدتا در خدمت صنعت توليد مواد شيميایي، پرت

اي در قرباني كردن حقيقت براي تبليغ همچنين كشاورزي تجاري در مقياس گسترده بود و او سابقه آزار دهنده

ام كه بازار، بهترین محافظ و در من به این باور رسيده» ایدئولوژي راستگراي افراطي خود داشت. او یكبار اعتراف كرد:

متاسفانه  [15].هاي بازار آزاد را تشریح كنمگان است. این وظيفه من است كه زیبایيواقع محافظ جادویي مصرف كنند

نگار داري بي مهار باعث شد تا او در بيشتر مواقع وظيفه خود به عنوان یك روزنامهگرایش شدید استوسل به سرمایه

عدالت و دقت در »مدیر  به گفته جف كوهن، [16].سپاردبه فراموشي ب  -كه كشف حقيقت و گزارش آن است –را 

 «ترین گزارشگران در این حرفه است.استوسل بدون تردید یكي از مغرضانه» (،FAIR«)گزارشگري

ك ي ارگانيبا وجود عذرخواهي عمومي استوسل، افراد بسياري كه برنامه قبلي او را دیده بودند در مورد موضوع كشاورز

مردد باقي ماندند چون در این برنامه عنوان شده بود كه استفاده كشاورزان ارگانيك از كودهاي حيواني باعث افزایش 

شود. اوري و استوسل مشخصا در این برنامه چنين ادعا كرده بودند. اما واقعيت ابتال به نوعي از باكتري ایي كولي مي
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شود. اما تفاوت در این است هم در مزارع غير ارگانيك، از كود حيواني استفاده مي این است كه هم در مزارع ارگانيك و

كه در مزارع ارگانيك، كشاورزان بر اساس استانداردهاي گوهينامه ارگانيك، اجازه ندارند كه از كودهاي خام استفاده 

ند زمان برداشت، آن را به خاك اضافه كن كنند. آنها باید ابتدا این كودها را به كمپوست تبدیل كنند یا خيلي زودتر از

هاي پاتوژني كود از جمله هاي موجود در خاك حاصلخيز مزارع ارگانيك، زمان كافي براي تجزیه ميكروبتا ارگانيسم

را داشته باشند. اما در مزارع معمولي، كودهاي خام و غير كمپوست در نزدیكي روز برداشت   o157:H7ایي كولي 

 [17]شود.اضافه ميمحصول، به خاك 

هاي شده، شيوه o157:H7آنچه باعث افزایش شيوع باكتري اي كولي  به گزارش تحقيقات وزارت كشاورزي آمریكا،

ها و خوراندن غالت )و نه مواد غذایي طبيعي  دلخواه تجاري صنعت گوشت در نگهداري گاوها در مراكز پرواربندي دام

هاي آنان بسيار بيش از حد معمول شود، رودهبه این حيوانات است. هنگامي كه به گاوها، غالت خورانده ميها( دام

گانيك، آید. اما در چرخه توليد ارشود و این شرایط آرماني براي تكثير باكتري پاتوژني ایي كولي را بوجود مياسيدي مي

آید. در واقع چندین ماه همين دليل چنين شرایطي بوجود نميگاوها اجازه چرا و خوردن علف و یونجه را دارند به 

( یك گزارش منتشر كرد كه این گزارش كامال FAO، سازمان غذا و كشاورزي ملل متحد )20/20پس از پخش برنامه 

بود.  هاي مرتبط با ایي كولي شدهمنكر ادعاي استوسل مبني براي پتانسيل باالتر غذاهاي ارگانيك براي ایجاد عفونت

رند، خوخورند كمتر از یك درصد گاوهایي كه غالت ميگاوهایي كه بيشتر علف و یونجه مي» در این گزارش آمده بود:

 گيري كرد كه كشاورزي ارگانيك به صورت بالقوه، خطر ابتال به عفونتتوان اینگونه نتيجهكنند. ميایي كولي توليد مي

 [18]«دهد.ایي كولي را كاهش مي

شوند؟ آیا مواد شيميایي استفاده ها ميو سایر پاتوژن o157:H7ها باعث محافظت از ما در برابر ایي كولي كشآیا آفت

برند؟ خير. در واقع به گزارش هاي پاتوژني را از بين ميها، باكتريشده در كشاورزي براي از بين بردن حشرات و علف

مضر  هايشود تا باكتريها باعث ميكشمنيتوبا در وینيپگ انجام شد، اسپري كردن آفت تحقيقي كه در دانشگاه

ي كشنده در هاتحریك شوند و رشد بيشتري پيدا كنند . كریگ بلنك محقق ارشد این تحقيق كشف كرد كه ميكروب

 o157:H7اكتري ایي كولي در چنين شرایطي تعداد ب» ها، رشد بيشتري پيدا كردند. به گفته او:كشبسياري از آفت

 [19]« تواند هزار برابر شود.مي

هاي كشاورزي ارگانيك، بسيار است: كاهش فرسایش خاك، افزایش سالمت خاك، مشاركت كمتر در گرمایش مزیت

نتشر شد، كشاورزي م« تغذیه كاربردي» اي كه در مجله زمين و كاهش شدید آلودگي آب. همچنين بر اساس مطالعه

، گندم و ذرت ، گالبيزميني، سيباي هم دارد. در این مطالعه مواد معدني موجود در سيبهاي تغذیهارگانيك مزیت

 شيرین ارگانيك و غير ارگانيك طي دو سال مورد آناليز قرار گرفتند....

 دانيمآنچه كه می

 [20]اهاي غير ارگانيك:  مواد معدني موجود در غذاهاي ارگانيك در مقایسه با غذ

  :درصد بيشتر 63كلسيم 

  :درصد بيشتر 78كروم 

  :درصد بيشتر 73ید 

  :درصد بيشتر 59آهن 

  :درصد بيشتر 138منيزیم 

  :درصد بيشتر 125پتاسيم 

  :درصد بيشتر 390سلنيوم 

  :درصد بيشتر 60روي 
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زمين » آن را  260مهندسي ژنتيك است، نمونه رویكردي است كه آلدو ليوپولدكشاورزي ارگانيك، كه در تضاد كامل با 

اي را كه ما این سياره را است تا  انواع موجودات زنده« اجتماع»ناميد. زمين اخالقي مبتني بر بسط مفهوم « اخالقي

ماميت، آنچه باعث حفظ ت»با آنان شریك هستيم در بر گيرد. به گفته ليوپولد، این تفكر در واقع موید این است كه: 

شود حتما درست است. اما اگر غير از این عمل كند، حتما غلط است.... هنگامي ثبات و زیبایي یك جامعه بيوتك مي

 «شاید با عشق و احترام از آن استفاده كنيم. اي كه به آن تعلق داریم ببينيم،كه زمين را مانند جامعه

ود شاي از منابع براي ما تلقي ميز یك منظر، جهان طبيعي به عنوان مجموعهبينش ها، كامال محسوس است. ا تفاوت

برداري كنيم. از منظر دیگر، جهان طبيعي یك جامعه زنده است كه ما به آن تعلق داریم و كه ما باید از آنها بهره

 م و طبيعت به صالبهكنيحياتمان را مدیون آن هستيم. از یك منظر، ما قدرت خود را در تصاحب طبيعت جستجو مي

 مان براي آريهاي ما عمل كند . در دیدگاه دیگر، قدرت ما در توانایيكشيم تا اسرارش را فاش كند مطابق خواستهمي

هاي طبيعي است. تفاوت این دو دیدگاه در گفتن به زندگي، مراقبت كردن از آن، و همكاري براي شكوفایي سيستم

ها و ایجاد یك كشاورزي سالم و با ثبات بر پایه خاك زنده و كشو آب با علفواقع تفاوت بين مسموم كردن غذا 

حاصلخيز است. تفاوت این دو دیدگاه، تفاوت ميان قمار بازي ژنتيك  و ایجاد گياهان سالم واقعي از طریق تحقيقات 

 و آزمایشات دقيق است.

روند و مرگ آنها منجر به پرندگان مفيد از بين مي ها ودر یك شيوه، حشراتي كه نيازي به آنها نداریم همراه با علف

ها خواهد شد. در چنين شرایطي باید بيشتر و بيشتر از سموم استفاده ایجاد مقاومت نسل هاي بعدي آنها در برابر سم

شوند يآید و در این اكوسيستم پرندگان   بهره مند مكرد. اما در شيوه دیگر، از یك اكوسيستم سالم مراقبت به عمل مي

 شود.اي در برابر پرندگان، مقاوم نميچون هيچ حشره

قبل از اینكه آمریكا تصميم به استفاده از كشاورزي »ارل باتز، وزیر اسبق كشاورزي آمریكا عادت داشت كه بگوید: 

ر فك ميليون نفري كه در پي این تصميم قرباني گرسنگي مي شوند، 60تا  50ارگانيك بگيرد باید در مورد انتخاب 

تفكر وي نشان دهنده موضع دولت و همچنين كشاورزي تجاري در گذشته بود. آنها معتقد بودند كه با كشاورزي « كند.

 توان غذاي كافي براي سير كردن مردم آمریكا توليد كرد.ارگانيك نمي

دراز مدت، با مزارع غير اما تحقيقات بسياري نشان داده اند كه ميزان برداشت محصول از مزارع ارگانيك، به ویژه در 

ارگانيك برابري مي كند. در واقع یك مطالعه اخير در مورد توليد غالت و سویا در غرب ميانه آمریكا نشان داده كه 

هاي جاري و سنتي داشتند حتي اگر تفاوت  قيمت  هاي ارگانيك عمال سودآوري بيشتري نسبت به سيستمسيستم

عادي را در محاسبه لحاظ نكنيم. دليل این سودآوري بيشتر، كم هزینه بودن محصوالت ارگانيك نسبت به محصوالت 

 هایي است كه شرایط جوي مناسب نيست.مزارع ارگانيك سویا و غالت و ثبات بيشتر آنها در برداشت محصول در سال

سال اول تحقيق خود درباره مقایسه كشت ذرت به شيوه ارگانيك و كشت شيميایي  14، انستيتو رودیل 1995در سال 

سال اول این تحقيق نشان داد كه ميزان برداشت از مزارع  14نتایج ما از » را كامل كرد. این انستيتو اظهار داشت:

در   در واقع،« برابري كند. تواند با مزارع غير ارگانيكها و كودهاي شيميایي ميكشارگانيك بدون استفاده از آفت

 [21]. زمان خشكسالي مزارع ارگانيك عملكردي بهتري از مزارع عادي داشتند

سنجي كشاورزي ارگانيك، توسط مركز مطالعات هاي تحقيقاتي طول تاریخ براي امكانترین پروژهیكي از جامع

 ر سنت لوئيس انجام شده است. و جالب اینكه دفتر مركزي شركت مونسانتوهاي بيولوژیكي دانشگاه واشينگتن دسيستم

نيز در همين شهر واقع است. در این تحقيق، مزارعي با شرایط یكسان از جهت خاك، گياه و وسعت، مورد بررسي قرار 

مدیر  پایان تحقيق، گرفتند. در نيمي از این مزارع از روش شيميایي و در نيمي دیگر از روش ارگانيك استفاده شد. در

دهد كه بازدهي محصول به دالر به ازاي هر هكتار ساله نشان مي 5بررسي متوسط » گيري كرد: مركز اینگونه نتيجه

 10كند. البته ميزان برداشت محصول از مزارع ارگانيك از مزارع ارگانيك، دقيقا با بازدهي مزارع شيميایي برابري مي

                                                 
260 Aldo Leopold 
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هاي خرید مواد شيميایي باعث شد تا در نهایت سودآوري مزارع ارگانيك با ي در هزینهدرصد كمتر بود اما صرفه جوی

 [22] . «مزارع شيميایي برابر شود

درصد كاهش در ميزان برداشت محصول به معني كمبود مواد غذایي است. اما بيشتر  10شاید شما تصور كنيد كه 

كند شود. در واقع كشاورزي آمریكا بيشتر براي حيوانات غذا توليد ميد غذا براي انسان نميتوان كشاورزي، صرف تولي

ها قرار بگيرد. حتي با اندكي صرفه جویي در مصرف گوشت ما مرغ آنها مورد استفاده انسانتا  گوشت، شير و تخم

ر خطر مان را دهاي بعديزیست و نسل توانيم تمام كشاورزي كشور خود را به ارگانيك تبدیل كنيم تا خود، محيطمي

 تر استفاده كنيم.ها و مهندسي ژنتيك قرار ندهيم و در عين حال از غذاهاي بسيار سالمكشآفت

 معكوس كردن روند
عليه تصميم وزارت كشاورزي آمریكا در مورد گنجاندن غذاهاي مهندسي شده،  1990هاي مدني كه در  اواخر اعتراض

يير باعث تغ بندي مواد غذایي ارگانيك، صورت گرفت،همچنين آبياري شده با فاضالب در طبقهپرتو نگاري شده و 

هاي جهاني عليه مواد غذایي مهندسي شده بسيار قدرتمندتر بوده اند و مسير كشاورزي در آمریكا شد. اما اعتراض

 هاي مدني آمریكا داشته اندقدمت بيشتري نسبت به اعتراض

 راه« تشویق به درك مثبت از بيوتكنولوژي» و مي خواست یك كمپين تبليغاتي گسترده را براي هنگامي كه مونسانت

برگ، مشاور اسبق بيل كلينتون و توني بلر را استخدام كرد تا از او براي عالقمند كردن مردم به  بياندازد، استنلي گرین

يشتر باعث بي ب» و گفت كه این كمپين تبليغاتي: برگ به مونسانتمهندسي ژنتيك مشاوره بگيرد. چند ماه بعد، گرین

رغبتي  مردم به مهندسي ژنتيك مواد غذایي شد. در جامعه، نيروهاي قدرتمند و بزرگي وجود دارند كه اقبال مردم به 

 [24]« سازند.این پدیده را دشوار مي

 چه هستند؟ آنها، مردمي هستند مثل شما و من، اشخاص دلواپس، جمعيت هاي مذهبي،« نيروهاي بزرگ»اما این 

هاي حمایت از مصرف هاي سالمت عمومي، دانشمندان، كشاورزان، سازمانهاي حامي محيط زیست، سازمانگروه

ين. یكي از مدیران ارشد مونسانتو اینگونه كنندگان، سرآشپزها، نویسندگان حوزه غذا و سایر شهروندان این كره زم

 [25]« توانيم جلوي آنها را بگيریم؟چگونه مي -كننداین مردم بدون چشمداشت مالي كار مي» گالیه كرد:

هي مایشگااما برخي از این معترضان بسيار عصباني بودند. در بریتانيا، هند و ایرلند، كشاورزان معترض، مراكز آز

هاي مونسانتو را به آتش كشيدند و تخریب كردند. در هند، مونسانتو مجبور به پرورش گياهان مهندسي شده در گلخانه

در جنوب هند و در ایالت كارناتاكا، یك اتحادیه كشاورزان، كمپيني را با عنوان   [26].پالستيكي شد كه ضد گلوله بودند

به راه انداخت كه طي آن گياهان مزارع ژنتيك مونسانتو از ریشه كنده و سوزانده « ات سوزاندن مونسانتوعملي» 

 [27].شدند

تن ذرت  30كشاورز وارد انبار شركت بيوتك نووارتيس شدند و  120ها به همه جا سرایت كرد. در فرانسه این قيام

ند. در آمریكا، آلمان و هلند، شهروندان خشمگين گياهان مهندسي شده را نابود كردند. مهندسي شده را نابود كرد

همچنين مزارع مهندسي شده در نيوزلند، استراليا، برزیل و یونان مورد حمله قرار گرفتند. )این اقدامات به عنوان 

ها حتي یك نفر هم یان این خشونتآميز محكوم شدند اما باید این موضوع را در نظر گرفت كه در جراقدامات خشونت

 آسيب ندید.(

وي، سنزبریز، آیسلند، ماركس اند كشور اروپایي) تسكو، سيف 6فروشگاه زنجيره اي بزرگ در  7، 1999در سال 

رز( متعهد شدند كه مواد غذایي مهندسي شده را نفروشند و شروع به امضاي قرارداد با اسپنسر، كوآپ و ویت

زميني، سویا و گندم غير مهندسي شده كردند. دقيقا مانند بازي دومينو، بقيه خرید ذرت، سيبتوليدكنندگان براي 

ليور كه یك شركت بزرگي چند مليتي فعال در هاي غذایي نيز وارد معركه شدند. چند روز بعد، شركت یونيشركت

آمد، سرانجام تيك به شمار ميتمام عرصه هاي  توزیع مواد غذایي است و همواه جزو طرفداران متعصب مهندسي ژن

تسليم شد و به كنسرسيوم عاري از مواد مهندسي شده پيوست. روز بعد از آن، شركت سوئيسي نستله تبعيت كرد و 
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 هاي عرضه كننده مواد غذایيشوئپس رسيد تا به جمع شركت -پس از آن نوبت به توليد كننده غول پيكر كدبري

 عاري از مواد مهندسي شده بپيوندد.

ما در جاهایي كه مقدور باشد، مواد اوليه مهندسي شده را » اي تسكو در انگليس گفت:هاي زنجيرهسخنگوي فروشگاه

حذف خواهيم كرد و در جایي كه مقدور نباشد برچسب مهندسي شده روي محصوالت نصب مي كنيم. در كوتاه مدت 

دسي شده شيب نزولي مالیمي داشته باشند و كنم كه محصوالت حاوي مواد اوليه مهنبيني ميو ميان مدت پيش

 [28]« شاید استفاده از این مواد تدریجا به صفر برسد.

هاي هاي خود در شركتگذاران توصيه كرده بود كه دارایيبزرگترین بانك اروپا به سرمایه در همين حال، دویچه بانك،

گزارش این « اند.مرده غذاهاي مهندسي شده،» فعال در حوزه مهندسي ژنتيك را بفروشند چون به اعتقاد این بانك 

ترین ه در آن محصوالت كشاورزي مهندسي شده با قيمت بسيار پایينبيني كرد كبانك، یك بازار كاالي دوگانه را پيش

هاي طبيعي به فروش برسند. هنوز جوهر این گزارش خشك نشده بود كه آرچر دنيلز ميدلند، یكي از نسبت به گونه

سنت كمتر براي خرید هر  ليتر سویاي مهندسي شده  18بزرگترین توزیع كنندگان غالت جهان شروع به پرداخت 

 [30]نسبت به سویاي غير مهندسي كرد. 

هاي آبجوسازي ژاپن، كرین و ساپورو اعالم كردند كه از ذرت مهندسي شده در به طور همزمان، بزرگترین كارخانه

هاي سراسر جهان و همچنين رستوران توليد كنندگان مواد غذایي، آبجو [31]آبجوهاي خود استفاده نخواهند كرد. 

 شروع به توقف استفاده از مواد مهندسي شده كردند.

هزار  115هزاران سازمان در سراسر جهان از جمله اتحادیه پزشكان بریتانيا كه  داد،در حالي كه این تحوالت رخ مي

 COAGهایي مانند تمام كشورها گروهعضو دارد خواستار تعليق استفاده از تمام محصوالت كشاورزي ژنتيك شدند. در 

 هزار كشاورز اسپانيایي بود خواستار ممنوعيتي مشابه در كشورهایشان شدند. 200كه نماینده 

ترین ایالت توليد كننده سویا در برزیل است اعالم كرد كه سراسر این فرماندار ایالت ریو گرانده دل سول كه عمده

شده تبدیل خواهد شد. دادگاه عالي هند نيز آزمایش گياهان مهندسي شده را  ایالت به منطقه عاري از مواد مهندسي

هاي فرانسه، ایتاليا، دانمارك، یونان و لوكزامبورگ اعالم كردند كه از تایيد هرگونه گياه و محصول ممنوع كرد. دولت

استراليا و مكزیك نيز در  كره جنوبي، كشاورزي مهندسي شده جدید در اتحادیه اروپا جلوگيري خواهند كرد. ژاپن،

 مورد اجباري بودن نصب برچسب اطالع رساني روي مواد غذایي مهندسي شده  به جامعه اروپا پيوستند.

وم تا دو س» صنعت بيوتك یك نظرسنجي انجام داد و سپس با تبليغات بسيار اعالم كرد كه  اما براي آرام كردن جو،

ا نتایج این نظرسنجي واقع« تي در مورد بيوتكنولوژي مواد غذایي دارند.سه چهارم مصرف كنندگان آمریكا، نظر مثب

درصد از مردم آمریكا خواهان نصب  81از آن نظرسنجي مجله تایم نشان داده بود كه  عجيب بود چون كمي قبل

ف ربرچسب اطالع رساني روي مواد غذایي مهندسي شده بودند و همچنين نظرسنجي شركت سوئيسي نووارتيس از مص

 [32].هاي اطالع رساني بودنددرصد مردم خواستار نصب برچسب 90داد كه كنندگان آمریكایي نشان مي

ها نسبت به بيوتك تمایل اي كه نشان داد آمریكایيها چه بود؟ بعدها مشخص شد در نظرسنجياما علت این اختالف

كردند. بود كه مردم پاسخي را كه ماموران نظر سنجي به دنبالش بودند بيان مياي طراحي شده دارد، سئواالت به گونه

زميني چند درصد احتمال دارد كه شما محصوالتي مانند گوجه فرنگي و سيب» هایي مثل اینكه:به عنوان مثل سئوال

و یا « ؟تر به نظر برسندهخریداري كنيد اگر بدانيد كه مهندسي شدن آنها باعث شده كه مزه بهتري داشته باشند و تاز

شده  ياي مهندسچند درصد احتمال دارد كه شما محصولي بخرید كه با بهره از بيوتكنولوژي به گونه» این پرسش كه:

یك استاد ارتباطات از دانشگاه « كش كمتري نياز دارد؟باشد كه در برابر صدمات حشرات، مقاوم بوده و به آفت

این نظرسنجي به حدي جانبدارانه طراحي شده كه شركت كنندگان » ن نظرسنجي گفت:كاليفرنياي جنوبي در مورد ای

هم گفت  UCLAیك استاد دیگر از « معني است.در آن مجبورند كه پاسخ مثبت بدهند به همين دليل نتایج آن بي

مات حشرات و تر، محافظت غذا از لطمزه بهتر غذا، محصوالت تازه» هاي این نظرسنجي تنها در مورد كه پرسش
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ه شد بها مطرح ميبود. به گفته او اگر موارد دیگري در این پرسش« هاي استفاده از مواد غذایي مهندسي شدهمزیت

 [33].شدطور حتم نتایج نظرسنجي متفاوت مي

شروع به توليد نسل دوم از صنعت بيوتك  در ادامه تالش براي غلبه بر مشكل پذیرش خود توسط افكار عمومي، 

هاي هایي براي سالمت انسان بودند؛ شامل دانهمحصوالت كشاورزي مهندسي شده كرد كه به گفته آنها داراي مزیت

دان شدند. اما تعدادي از منتقتر و سبزیجات ماندگارتري ميهاي شيریني سالمها و كرهروغني كه باعث توليد مارگارین

ها دست یافت. و برخي دیگر هم معتقد بودند هاي غير مهندسي نيز مي توان به همين مزیتمدعي بودند كه با روش

هاي تواند جایگزین یك تغذیه سالم شود و به همين دليل این محصوالت جدید، بيشتر حيلهاي نميكه هيچ فناوري

 هایي در جهت افزایش سالمتي انسان.بازاریابي هستند تا تالش

هاي مختلف بودند، تا اینكه ثابت كند كه مهندسي ژنتيك كرد كه حاوي واكسنوزهایي صحبت ميمونسانتو در مورد م

تواند كليد حل مشكالت غير قابل مهار سالمتي در جهان باشد. اما یك منتقد به نام دكتر دي پي ویتسكي كه یك مي

به  العادهموزهاي حاوي واكسن، فوق »رسيد. وي گفت:زیست شناس مولكولي بود از این اظهار نظر راضي به نظر نمي

رسند اما فقط تا زماني كه شما به عمق ماجرا وارد نشده باشيد. چگونه فقرا و گرسنگان جهان كه بيشترین نظر مي

هاي مهندسي شده حاوي واكسن وعدههاي عفوني دارند ناگهان توانایي خرید این ميانپذیري را در برابر بيماريآسيب

توان این محصول را از موزهاي معمولي تشخيص د كرد؟ اگر این موزها شبيه سایر موزها باشند، چگونه ميرا پيدا خواهن

رویه از آنها استفاده نكنند؟ چه چيزي باعث جلوگيري از نشت ژنتيكي این محصول به موزهاي داد تا مردم به صورت بي

خبر در برابر این محصول محافظت خواهند بي خوراكي خواهد شد؟ چگونه كشاورزان و مصرف كنندگان از همه جا

 [35]« شد؟

ایده درخشاني را پيشنهاد كرد و با   -اعتمادي عمومي در حال رشد مواجه استكه با بي-یكي از مدیران این صنعت 

نشود و به جاي آن از واژه ها براي معرفي مواد غذایي مهندسي شده استفاده GMOدیگر از واژه » شور و ذوق گفت:

GIFTS )است. 261بهره گرفته شود كه مخفف )غذاهاي ژنتيكي بهبود یافته از طریق علم» 

صنعت بيوتك هر چه كه از دستش بر مي آمد براي تغيير شرایط انجام داد اما جریان وقایع، برخالف ميل آنها بود. 

استراتژي معرفي سریع محصوالت كشاورزي » ده گفت:گواین دایر یك نویسنده كانادایي در مورد اتفاقات رخ دا

مهندسي شده در جهان تبدیل به یكي از فجایع بزرگ روابط عمومي تاریخ شده است. تردید افكار عمومي مردم در 

يوتكي هاي بخارج از آمریكاي شمالي  به باالترین سطح رسيده و این اصاًل عجيب نيست. دليلش این است كه شركت

رده اند كه محصوالت خود را در حلق مردم فرو كنند بدون اینكه به آنها حق انتخاب و یا اطالعات عمال تالش ك

 [36]« بدهند.

در حالي كه دستاوردهاي بزرگنمایي شده بيوتكنولوژي كشاورزي در سراسر دنيا در حال رنگ باختن بود، اثرات پشت 

رانجام به آمریكا رسيد؛ كشوري كه خانه مونسانتو و پرورش دهنده سه چهارم از كردن مردم به این محصوالت س

نوي، سومين ، شركت اِي ایي استيلي از دكاتور ایلي1999محصوالت كشاورزي مهندسي شده جهان بود. تا سال 

 ه توسط اتحادیهفروشنده بزرگ ذرت در آمریكا بود. اما این شركت اعالم كرد كه دیگر انواع ذرت مهندسي شده را ك

و حتي دن گليكمن، وزیر وقت كشاورزي آمریكا كه زماني  [37]. اروپا تایيد نشده باشد را از كشاورزان نخواهد خرید

 حقوقي حامي یكي از طرفداران متعصب غذاهاي مهندسي شده بود و پيش از انتصابش به عنوان وزیر در یك شركت

تو كار مي كرد، ناگهان تغيير رویه داد و بيوتكنولوژي كشاورزي را با صنایع مخرب دیگري چون انرژي منافع مونسان

هاي بيوتكي كرد حتي به شركتپست خود را ترك مي 2001هنگامي كه وي در سال  [38]كرد. اي مقایسه هسته

كرد كه نصب برچسب اطالع رساني روي محصوالت مهندسي شده را به عنوان یك گزینه جدي مورد بررسي توصيه 

 [39]قرار بدهند.
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گذاران، اعتماد عالم كرد كه سرمایه، وال استریت ژورنال ا2000شد. در سال با گذر هر ماه، مقاومت مردم تقویت مي

ا توجه ب» آید نوشت:اند. این روزنامه كه نشریه جهان تجارت به شمار ميخود را به بيوتكنولوژي كشاورزي از دست داده

هاي فعال در به گسترش جنجال مواد غذایي مهندسي شده در سراسر جهان، و همچنين كاهش ارزش سهام شركت

 [40]« ها حتي در دراز مدت هم منطقي نباشد.گذاري در این شركترسد كه سرمایهاین حوزه، به نظر مي

ميليارد دالر ذرت و سویا به اروپا فروخته بود. اما در چند سال  3، آمریكا 1996حق با وال استریت ژورنال بود. در سال 

و ميزان صادرات به یك ميليارد دالر كاهش یافت. در سال  هاي مصرف كنندگان در اروپا تشدید شدبعد، اعتراض

كاهش هزار تن  137اما پس از یك سال این رقم به   [41]شد ، یك ميليارد تن ذرت آمریكایي به اروپا صادر 1998

درصد بود، دیگر امكان مجادله در این مورد  93ال، حدود با توجه به اینكه، ميزان كاهش در طول یك س [42]یافت.

، بيش از 2000دالر فروخته مي شد در پایان سال  50به ارزش  1999وجود نداشت. سهام مونسانتو كه در ماه فوریه 

نيمي از ارزش خود را از دست داده بود هر چند كه بورس داو جونز ارزش آن را در همين بازه زماني  به طور كاذب 

درصد افزایش داده بود. با توجه به ناكامي در حوزه بيوتكنولوژي كشاورزي، شركت مونسانتو كه روزي نخستين  15

هان بود و بذرهایش در چهار پنجم مزارع ژنتيك جهان كاشته توليد كننده محصوالت كشاورزي مهندسي شده در ج

شد دیگر توانایي ادامه به صورت مستقل را نداشت و به همين دليل توسط شركت فارماسيا كه یك شركت توليد مي

 [43]كننده دارو در نيوجرسي بود خریداري شد. 

داران در گروه مزرعه 30ها خود بودند. یك ائتالف از اورزان آمریكا نگران بدهيداد، كشدر حالي كه این وقایع رخ مي

دهندگان ذرت آمریكا به كشاورزان آمریكایي هشدار  آمریكا از جمله ائتالف ملي مزارع خانوادگي، و اتحادیه پرورش

هاي عظيم ناشي از گياهان دهيآزمایش ناكافي بذرهاي مهندسي شده ممكن است كشاورزان را در برابر ب» داند كه مي

دهندگان سویا در آمریكا در حال تنظيم شكایت عليه  پذیر سازد. و در همين حال پرورشآسيب« مهندسي شده

 »هایي همچون مونسانتو را متهم به صنعت بيوتك جهت دریافت غرامت چندین ميليارد دالري بودند. آنها شركت

... بدون انجام آزمایشات كافي روي این بذرها براي سالمتي انسان و محيط تحميل بذرهاي مهندسي شده به بازار .

 [44]كرده بودند. « زیست

تي  به نام استارلينك بود، صدها ميليون دالر صرف در همين حال شركت اونتيس كه توليد كنننده انوع ذرت بي

هزار تن ذرت مهندسي شده این شركت از سوي اداره  228هنگامي كه پاكسازي افتضاحي كرد كه بوجود آورده بود. 

هاي ها در چرخه عرضه و توزیع ذرت در آمریكا با ذرتغذا و دارو نامناسب براي مصرف انسان معرفي شد، این ذرت

ایر گونه ماده غذایي مختلف از جمله چيپس تورتيال، خمير ذرت و س 300سالم مخلوط شده بودند. به همين دليل 

آوري شدند. همچنين یك موسسه حقوقي بزرگ به نمایندگي از هاي آمریكا جمعمحصوالت جانبي ذرت از فروشگاه

 اي عليه شركت اونتيس تنظيم كرد.كشاورزان آمریكا شكایتنامه

هاي بيوتكي به كار خود وارد هستند، كردند شركت، حتي مصرف كنندگاني كه تصور مي2000در اواخر سال 

گفتند كه كشاورزان آمریكایي مطلقا نباید ها ميدشان را به آنها از دست دادند. در آن زمان یك سوم آمریكایياعتما

 [45] اهان مهندسي شده را داشته باشند.اجازه كاشت گي

 مواد اوليه خود گفتند كه اي مانند مك دونالد و كينگ برگر به تامين كنندگانفودهاي زنجيرهدر همين حال، فست

سخنگوي شركت جي ام سيمپالت بویس در آیداهو كه یك  [46].هاي مهندسي شده نيستندزمينيدیگر خواهان سيب

هاي نيزمياند كه سيباي به ما گفتهتقریبا تمام فست فودهاي زنجيره:» زميني بود گفت عرضه كننده عمده سيب

ت هاي معروف پرینگلز اسشركت پروكتور اند گمبل كه توليد كننده چيپس« دهند.غير مهندسي شده را ترجيح مي

ه هاي ليز اند رافلز را عرضهاي مهندسي شده را تقریبا حذف كرد. فریتو لي هم كه چيپسزمينياده از سيبنيز استف

 [47]هاي مهندسي شده كشت نكنند. زمينيكند به كشاورزان خود گفته بود كه دیگر سيبمي
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هاي ي شده مصرف كنند بيشتر و بيشتر به گوش شركتخواهند غذاهاي مهندسین پيام كه مصرف كنندگان دیگر نمي

توليد كننده مواد غذایي رسيد. فریتو لي به كشاورزان خود گفته بود كه كشت انواع مهندسي شده ذرت  براي استفاده 

شده را از غذاهاي بچه خارج گربر هم متعهد شده بود كه تمام مواد اوليه مهندسي  [48]ها را متوقف كنند. در اسنك

هاي هاي بيوتكي جهان بود. فروشگاهكند آنهم در شرایطي كه مالك آن، شركت نووارتيس یكي از بزرگترین شركت

اي مواد غذایي طبيعي در آمریكا مانند وایلد اوتس و هول فود ماركت، مواد اوليه مهندسي شده را از محصوالت زنجيره

از تامين كنندگان خود خواستند كه آنها نيز چنين كاري انجام بدهند. استارباكس كه انحصاري خود حذف كردند و 

یكي از بزرگترین مصرف كنندگان شير در كشور است هم همه مواد اوليه مهندسي شده از جمله محصوالت لبني 

 شعبه خود در آمریكا حذف كرد. 3000داراي هورمون رشد مهندسي شده را از تقریبا تمام 

سي ژنتيك كه ابتدا روي ریل موفقيت افتاده بود و سرخوشانه مي تاخت با دیواري آجري برخورد كرد. وسعت مهند 

، وسعت 2000برابر شده بود ناگهان رو به نقصان گذاشت . در سال  20مزارع ژنتيكي كه در سه سال پایاني قرن بيستم 

م كه هرگز با بيوتكنولوژي مخالفت نكرده بود حاال درصد كاهش یافت. و پاپ ژان پل دو 25مزارع ژنتيكي به ميزان 

 [49]گفت كه مواد غذایي مهندسي شده در تضاد با خواست و اراده خداوند است. مي

مشاوراني كه با دریافت پول از مونسانتو به این شركت در زمينه پذیرش مهندسي ژنتيك از سوي افكار عمومي مشاوره 

كنيم كه حاال به نهایت ما بارها در طي مراحل مختلف این پروژه تصور مي» دند خطاب به كارفرماي خود گفتند:دامي

ایم. اما ما هنوز به نقطه افول نهایي نرسيده« ایم و باورهاي مردم در مورد مهندسي ژنتيك تثبيت شده است.افول رسيده

بال عمومي به مهندسي ژنتيك در طول سال مالیم بوده و در دهد كه شيب نزولي افول اقآخرین نظرسنجي نشان مي

 [۰۱].مقاطع اخير شدت گرفته است
 فناوري مهندسي ژنتيك مواد غذایي،» باب شاپيرو مدیر عامل مونسانتو با این ادعا معني جدیدي به واژه انكار بخشيد:

 [51].« آید؛ حتي موفق تر از شخم زدنبه شمار مي ترین فناوري در تاریخ كشاورزيتنها و موفق

راي مخالف مشغول ممنوع كردن واردات  2راي موافق در برابر  407اما این ادعا زماني طرح شد كه كميسيون اروپا با 

ها مردمي با اروپا، مخالفتذرت مهندسي شده از آمریكا بود. همچنين در آن زمان نيویورك تایمز گزارش داد كه در 

 [52]مال در این قاره متوقف شده است.غذاهاي مهندسي شده به حدي افزایش یافته كه كشت و فروش این مواد غذایي ع

هاي بيوتكي به سختي در تالش براي جلوگيري از تحليل رفتن مواد غذایي در حالي كه مونسانتو و سایر شركت

غذاهاي « بدون درنگ»، توني بلر گفت كه 1999سي شده بودند اما بيداري جهاني پایان پذیر نبود. در سال مهند

كند. اما تنها یك سال بعد نخست وزیر بریتانيا كه از دیرباز  از طرفداران متعصب بيوتك مهندسي شده را مصرف مي

ت كه مواد تردیدي نيس» گرفته بود گفت:مالي قرار بود و تبليغات انتخاباتي وي توسط شركت مونسانتو مورد حمایت 

غذایي و گياهان مهندسي شده پتانسيل لطمه وارد كردن به سالمت انسان و همچنين تنوع زیست محيطي را دارا 

 [53]«  هستند.

را  262روتكل تنوع زیستي كارتاژناكشور جهان بود كه پ 130هاي شدید ایاالت متحده ، حركت تر از مخالفتاما مهم

هاي مهندسي شده به حيوانات و ميكروب داد تا از ورود بذرها، گياهان،امضا كردند. این پروتكل به كشورها حق مي

خاك خود جلوگيري كنند. این پيمان، مسئوليت را به دوش توليد كنندگان مواد غذایي مهندسي شده انداخت تا  

منتقدان مهندسي ژنتيك مجبور و موظف بودند كه  آمریكا، ثابت كنند كه محصولشان ایمن است در حالي كه قبال در

هستند. این براي نخستين بار بود كه كشورها توافق كردند تا از بروز  ثابت كنند مواد غذایي مهندسي شده خطرناك

اجرا   »گفت كه دوران این تفكر كه مشكالت زیست محيطي قبل از وقوع این مشكالت، جلوگيري كنند. جهان مي

دیگر به سر آمده چون در چنين رویكردي، منافع صنعت به منافع و ایمني مردم ترجيح داده « يد، بعدا سئوال كنيدكن

 [54].مي شود

                                                 
262 Cartagena Protocol 
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طوماري به كنگره تسيلم كرد كه نيم ميليون نفر آن را امضا « مادران مدافع نظام طبيعي» در آمریكا گروه غير انتفاعي 

، 2000ودند و خواستار اجباري شدن نصب برچسب اطالع رساني روي مواد غذایي ژنتيكي شده بودند. در سال كرده ب

نماینده دیگر  55الیحه ایمني و نصب برچسب كه هدف آن محدود كردن صنعت بيوتك بود توسط دنيس كوچينيچ و 

ام به مجلس سنا ارائه شد. و در آن زمان به مجلس نمایندگان آمریكا و همچنين توسط باربارا باكسر و دنيل موینيه

با سرعت سرسام آوري در حال رشد  مجله تایم مدعي شد كه كمپين نصب برچسب روي مواد غذایي مهندسي شده 

 [55]است. 

ر بزرگ و ، فدراسيون مصرف كنندگان آمریكا كه بسيا2001گرفت. در سال این جنبش  هر روز، قدرت بيشتري مي

گروه حامي مصرف كنندگان از جمله اتحادیه بازنشستگان آمریكا و اتحادیه مصرف كنندگان  270قدرتمند بود و از 

اي منتشر كرد و در آن خواستار نصب برچسب روي مواد غذایي مهندسي صفحه 258شد، یك گزارش تشكيل مي

ب و هفتين كنگره، بار دیگر الزام تصویب قانون نصب برچسشده، شد. و كوچينيچ و سناتور باكسر در آغاز به كار یكصد 

 روي مواد غذایي مهندسي شده را مطرح كردند.

ها و محيط ها، به رفاه انسانخواستند تا به جاي خدمت به منافع شركتهایشان ميدر سراسر جهان، مردم از دولت

اي تاكيد داشتند كه به رخورداري از جامعهزیست و همچنين سالمت عمومي توجه كنند. مردم در همه كشورها بر ب

 حفظ زمين كمك كند نه به نابودي آن.

 هنوز مشخص نبود كه آیا خواسته مردم محق خواهد شد یا خير... هاي اول قرن جدید،در سال
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  ۲۱فصل 

 

 گیرینتیجه

 

 غذای ما، آینده ما

 
رجوع  1980سرعت تغييرات در جهان امروزي واقعا شگفت انگيز است. هنگامي كه به چندین سال قبل و  اواخر دهه 

شوم كه تاریخ چقدر سریع نوشته متوجه مي -را نوشتم رژیم غذایي براي آمریكاي جدیدزماني كه كتاب  -مي كنم

 شده است. 

كشت نشده بود و كشاورزي ارگانيك به عنوان مانعي در آن زمان حتي یك بذر مهندسي شده به صورت تجاري 

 شد.برداري از فواید تكنولوژي شناخته ميسرسخت بر سر بهره

ها بي مهابا مشغول مصرف گوشت گوساله بودند بدون اینكه آگاه باشند كه گوشت موجود در آمریكایي در همين حال،

را نشنيده بود. حتي در « دامداري صنعتي»هيچ كس واژه بشقاب آنها چه زجرهایي را بوجود مي آورد. در آن زمان 

ها در فضاهاي فشرده و سربسته و همچنين كاهش بدرفتاري با حيوانات اروپا قوانيني براي محدود كردن نگهداري دام

 گذرد.كنند و به آنها خوش ميكردند كه حيوانات در چمنزارها چرا ميتصویب نشده بود. بيشتر مردم تصور مي

ها یا رابطه بين توليد گوشت ، افكار عمومي تقریبا اطالعي از رابطه ميان همبرگر و تخریب جنگل1980اوخر دهه در 

شماري از دانشمندان در مورد گرم شدن زمين محيط زیست نداشتند. تنها تعداد انگشت به شيوه مدرن و تخریب

 ن این فرضيه بود.كردند و بحث آنها بيشتر در مورد درست و یا غلط بودصبحت مي

ها هنوز به بيماران قلبي و عروقي  كالباس ناشناخته بود.  در بيمارستان  o157:H7بيماري جنون گاوي و ایي كولي 

مرغ براي صبحانه داده مي شد و دین اورنيش به تازگي فعاليت خود براي ایجاد انقالب در درمان خوك و تخم

 هاي قلبي را آغاز كرده بود.بيماري

ن چند سال پيش بود كه گياهخوران در جامعه به انزوا رانده شده بودند و آنها را پيشرو در جنبش حركت به سوي همي

 دانستند.سالمتي، ثباتي زیستي و عدالت اجتماعي نمي

اي به قلم اد كرد، یك مقاله دو صفحههاي رایج مخالفت نمي، مجله تایم كه معموال با سنت1999اما در اواخر سال 

بان جهاني منتشر كرد كه در این مقاله به تبعات مخرب زیست محيطي و سالمتي توليد گوشت یرس از انستيتو دیدهآ

بيني فروپاشي فرهنگ مبتني بر گوشت را كرده بود. یك به شيوه مدرن اشاره شده بود. همچنين نویسنده مقاله پيش

اعتقاد  اید كه بهشما حتما متوجه شده» ورك تایمز نوشت:ماه بعد، دنيل اكست، یادداشت نویس اقتصادي روزنامه نيوی

شوند در حالي كه فروشگاه هاي فست فود دو دستي چيزبرگر تقدیم دانشمندان غذاهاي چرب باعث مرگ مردم مي

كنند... كامال منطقي است اگر قربانيان فست فود عليه آنها شكایت كنند و هر چه زودتر این كار را انجام شما مي

كنيد كه این هدف محقق نخواهد شد؟ چرا؟ همانطوري كه مردم موفق شدند شكایت ند، بهتر است. چرا فكر ميبده

 «كند كه در برابر فست فودها هم موفق شوند.منطق حكم مي هاي توليد كننده سيگار را به ثمر برسانند،خود از شركت

واقعا دشوار است. ما در حال تجربه تغييراتي هستيم  شگفت زده نشدن از این همه تحوالت در این مدت زمان كوتاه،

سابقه جلوي چشممان رخ داده اند. هيچگاه بشریت با این سرعت با موضوعي اینگونه برخورد نكرده كه با سرعت بي

 بود.



 

جان رابینز  –انقالب غذایی   - 282                        

ي گتوانم حدس بزنم كه زندتري ایجاد شود و من نميسال آینده، تغييرات گسترده 15یا  10شود كه در پيش بيني مي

دو دهه بعد چگونه خواهد بود. من به آینده نه از منظر یك فرد بلكه از منظر یك كشور، یك موجود زنده و یك سياره 

 كنم.فكر مي

آیا طبق خواسته مونسانتو، مهندسي ژنتيك بر همه چيز احاطه پيدا خواهد كرد و تمام غذاي ما مهندسي شده خواهد 

 مقاومت خواهند كرد و به عنوان استاندارد تلقي خواهند شد؟شد؟ یا غذاها و كشاورزي ارگانيك 

هاي جهان خواهد بود؟ آیا ما دعاي هميشگي خود را براي پایان دادن ترین انسانچه سرنوشتي در انتظار نگون بخت

لي مبه گرسنگي مردم جهان متوقف خواهيم كرد و بيشتر از همنوعان خود فاصله خواهيم گرفت؟ یا سرانجام اقدامي ع

كن كردن گرسنگي انجام خواهيم داد و به این واقعيت پي خواهيم برد كه چه گنج ارزشمندي در روابط براي ریشه

 انساني ميان خودمان نهفته است؟

ر تر  خواهيم شد و صدها ميليون نفهاي سهمگينرو، آیا ما گرفتار بالیاي طبيعي فزاینده مانند توفانهاي پيشدر سال

خانمان خواهند شد؟  یا ما به منابع دیگر انرژي مانند انرژي ، بي«خشم خداوند»آمدن سطح دریاها و بر اثر باال 

خورشيدي، هيدروژني و بادي روي خواهيم آورد و در كشاورزي كمتر از مواد شيميایي استفاده خواهيم كنيم و درختان 

 كافي براي بازگشتن اتمسفر به ثبات خواهيم كاشت؟

موجودات بيشتر، بافت زندگي هر چه بيشتر گسسته خواهد شد؟ یا ما به حفظ حيات وحش خواهيم آیا با انقراض 

پرداخت و متوجه خواهيم شد كه بقاي ما به تعامل با سایر موجودات بستگي دارد همانگونه كه مغز ما براي بقا به 

 همكاري قلب و عروقش وابسته است؟

چند دالر ناچيز خواهد بود آن هم در شرایطي كه مقادیر زیادي آب،  آیا قيمت یك كيلو گوشت در فروشگاه كماكان

شود؟ و یا ما پرداخت یارانه به صنایع آالینده را متوقف انرژي، غالت و زمين براي توليد همين مقدار گوشت هزینه مي

ا واهد گرفت تهاي زیست محيطي  براي این صنایع در نظر خخواهيم كرد و دولت ماليات سنگين متناسب با هزینه

 اثرات این ماليات روي قيمت محصول نهایي اثر بگذارد؟

آیا  ما جهان طبيعي و موجودات زنده را به مانندكاالها خواهيم شمرد كه تنها هدفمان، كسب درآمد از این كاالها 

دانيم كه ميباشد؟  یا زندگي روي سياره را همچون یك جامعه خواهيم دانست و خود را جزئي از این جامعه بزرگ 

 مان را مدیون آن هستيم؟زندگي

آیا ما كماكان حيواناتي را كه قرار است  گوشتشان را بخوریم در شرایط بسيار بد نگهداري خواهيم كرد و به نيازهاي 

دهيم كه طبق غریزه طبيعي شان زندگي كنند؟ یا دلسوزي و مهرورزي خود را طبيعي آنها تجاوز كرده و اجازه نمي

 كنند؟موجودات زنده بسط خواهيم داد؛ موجوداتي كه مانند ما از یك هوا تنفس مي به تمام

آیا ما به خوردن غذاهاي غير طبيعي ادامه خواهيم داد تا احتمال ابتالي خود به چاقي، حمالت قلبي، سرطان و دیابت 

به ما سالمت واقعي و پویایي  را افزایش بدهيم؟  یا خودمان و فرزندانمان شروع به مصرف غذاهایي خواهيم كرد كه

 دهند؟جسماني مي

آیا فرزندان ما تصور خواهند كرد كه یك رژیم غذاي متعادل، به معني گرفتن ساندویچ همبرگر دو طبقه مك دونالد 

آید و خواهند خواست كه مانند والدین خود كه با هر دو دست است؟ یا آنها خواهند فهميد كه غذاي آنها از كجا مي

 ورزند، غذاهاي سالم بخورند؟ا عشق ميبه آنه

ها و سایر لوازم آشپزخانه ها، بشقابآیا تمام غذاهاي ما مورد تشعشع قرار خواهد گرفت و ما مجبور خواهيم بود دست

هاي كن كردن علت بيماريهاي شيميایي شست و شو دهيم؟ یا براي ریشهرا قبل از صرف غذا با ضد عفوني كننده

ها خواهيم رفت؛ ها، دامداري هاي صنعتي و كشتارگاههاي غذایي به سراغ مراكز پرواربندي دامتناشي از مسمومي

 ها و تكثير آنها هستند؟جایي كه منبع توليد پاتوژن



 

جان رابینز  –انقالب غذایی   - 283                        

آیا ما با مصرف هرچه  بيشتر غذاهاي فراوري شده هر چه بيشتر  از جهان طبيعي فاصله خواهيم گرفت؟ یا شهرها و  

 هایي اختصاص خواهد یافت كه مردم در آن مواد غذایي كامل و سالم پرورش دهند؟ه باغچهپشت بام هاي ما ب

 

 اين لحظه روی زمين
هایي كه چه به صورت انفرادي و چه به روي ماست. چه بخواهيم و چه نخواهيم، انتخابلحظات سرنوشت سازي پيش

ها از ي ایجاد خواهد كرد كه شاید اثر این تفاوتاهاي عمدهرو تفاوتهاي پيشدهيم در سالصورت جمعي انجام مي

سرنوشت  ها بستگي ندارد. بلكههر زمان دیگري در تاریخ بيشتر باشد. تنها كيفيت زندگي و سالمتي ما به این انتخاب

گيري این سرنوشت، سهيم زندگي روي زمين وابسته به این تصميمات است و هر یك از ما به نوبه خود در شكل

 هستيم.

كنم كه افتخار همكاري با آنها را داشتم و متاسفانه در چند سال اخير اي فكر ميالعادهن در حال حاضر به افراد فوقم

دار فاني را وداع گفتند. افرادي مانند سزار چاوز، جان دنور، رائول جوليا، لندا مكارتني، هلن نيرینگ، دیوید براور، دونال 

و ریور فونيكس كه زندگي خود را وقف ایجاد یك دنياي مهربانانه، پویا و پایدار  ميدوز، دانان پري، كليولند آموري

 كردند و براي دستيابي به این هدف تالش و ایستادگي كردند.

شود و كنم. دلم براي آنها تنگ ميبا آنكه آنها دیگر در این دنيا نيستند اما من عميقا عشق و تعهد آنها را احساس مي

 كه دیگر در كنارم نيستند تا به من روحيه بدهند. در نظر من، آنها قهرمان هستند. بسيار متاثر هستم

این افراد به من یاد دادند كه اگر قصد دارم از یك زندگي با مفهوم و عالي برخوردار باشم باید دو نكته را بدانم. نخستين 

ند. شما باید اراده كافي براي گام زدن خارج این كه قهرمانان همواره موافق و همفكر تفكرات رایج در زمان خود نيست

كرد چون بيشتر مهاجران از باور عمومي را داشته باشيد. این واقعيت در مورد پيشگامان استقالل آمریكا صدق مي

رد چون كآمریكایي به وابستگي به انگليس راضي بوند. همچنين این موضوع در مورد آبراهام لينكلن نيز صدق مي

خواستند كه سياهپوستان را آزاد و برابر ببينند. همچنين این موضوع در مورد سوزان بي آنتوني ها نميبيشتر شمالي

كرد چون در آن زمان بيشتر زنان حتي موافق حق راي خود نبودند. و این حقيقت امروز نيز صادق است. اگر صدق مي

 فكر غالب بمانيدخواهيد كه در آینده صدایتان شنيده شود نباید تحت سطله تشما مي

ست دم باشيد نيازي نيخواهيد كه طليعه سپيدهنكته بعدي كه نباید هرگز آن را فراموش كنيد این است كه اگر مي

شناسم و موفق شدند جهان را تكان كه تالش كنيد كه انساني كامل و بدون عيب باشيد. افرادي كه من آنها را مي

بودند. اما این عيب و نقص باعث توقف آنها نشد. آنها پذیرفته بودند كه این بدهند مانند من و شما داراي عيب و نقص 

 توانند به یكدیگر و همچنين سياره زیبایمان كمك كنند.ها ميها بخشي از شكوه بشریت است و حتي با این نقصنقص

رداي كه به آنها اشاره كردم به رو، افراد متعهد دیگري از ميان ما خواهند رفت. برخي از آنها مانند افهاي پيشدر سال

عنوان افراد تاثير گذار شناخته خواهند شد و نامشان در یادها باقي خواهد ماند. اما بيشتر این افراد متعهد، زندگي بي 

اند. بدون تردید بشریت بسيار اند و بدون اینكه مردم متوجه شوند به جامعه و جهان خدمت كردهاسم و رسمي داشته

ي است كه به صورت ناشناس براي بهتر شدن این جهان تالش كردند؛ جایي كه تنها تردید وجود داشت، مدیون افراد

 اعتماد و ایمان به ارمغان آوردند و جایي كه تنها نفرت و اختالف وجود داشت، عشق برایمان به ارمغان آوردند.

كند موقعيت اجتماعي ما یا نظر جهان مي رسيم، آنچه اهميت پيداهنگامي كه هر یك از ما به پایان زندگي خود مي

ها پاي هایي است كه بر آنارزش -و همواره باید داشته باشد -در مورد اهميت و نفوذ ما نيست. آنچه اهميت دارد

ایم. آنچه اهميت خواهد داشت و آنچه در حال حاضر اهميت كرده فشرده ایم و اصولي است كه بر سر آنها ایستادگي

 آوریم.مان بوجود ميهاي خود و زندگيشویم و تاثيري است كه با انتخابست كه با جهان شریك ميدارد، عشقي ا

توانيم گوید كه ما به عنوان یك فرد نميگوید. به ما ميهاي بزرگي ميدر اغلب مواقع، فرهنگ  امروزي به ما دروغ

 دعا كامال عاري از حقيقت است.باشيم. اما این ا« ثروتمند و مشهور»تغيير ایجاد كنيم مگر اینكه 
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زندگي شما اهميت دارد.  زندگي مهربانانه با زندگي خصمانه، متفاوت است. واقعا اهميت دارد كه آیا شما با دلسوزي 

فتار اهميت است. چگونگي ركنيد یا اینكه مبناي زندگي شما تسليم شدن در برابر جاذبه هاي  بيو آگاهي زندگي مي

گوید اهميت دهيد اهميت دارد. آنچه شما مينات و با خودتان، اهميت دارد. آنچه شما انجام ميشما با مردم، حيوا

 خورید اهميت دارد.دارد و آنچه شما مي

گيرید كه احترام زندگي را حفظ كنيد و از زیبایي جادویي و رازآميز زمين زنده محافظت هنگامي كه شما تصميم مي

يست كه آیا شخص دیگري متوجه شما شود یا خير و مهم نيست كه شما انسان ناقص دهد. مهم نكنيد، اتفاقي رخ مي

پيوندید هایي ميافتد این است كه شما به جرگه انساندهد. اتفاقي كه ميیا كاملي باشيد. این اتفاق در هر صورت رخ مي

ا داشته است، ایستادگي و تالش ها در طول تاریخ رها و دعاهاي انساناي كه ارزش همه اشككه براي تحقق  آینده

شود شود كه بشریت از آن برخوردار است. زندگي شما به ابزاري بدل ميكرده اند. اینگونه زندگي شما بيانگر امكاني مي

 یابيد.تر و پایدار تر دست ميتر، دلسوزانهكه از طریق آن به آینده سالم

هلن نيرینگ، دیوید براور، دونال ميدوز، دانان پري، كليولند آموري،  سزار چاوز، جان دنور، رائول جوليا، ليندا مكارتني،

 شوند. آنها ممكناند. اما هر روز، قهرمانان جدیدي متولد ميریور فونيكس و بسياري دیگر مانند آنها، ما را ترك كرده

شنوند و تالش را مي اي از زندگي متولد شوند. آنها مردمي هستند كه نداي آیندهاست در هر سن و در هر مرحله

 كنند كه با زندگي خود، به این ندا، پاسخ بدهند. شاید شما چنين كسي  را بشناسيد. شاید شما یكي از آنها باشيد.مي

كنم كه آنچه در توان داريد انجام می دهيد تا در فضای نااميدی، اميد ايجاد كنيد و ميان از شما تشكر می

كه به ندای زندگی گوش فرا می دهيد  از شما سپاسگزارم. درود بر شما كه تاريكی، شمعی برافروزيد. از اين

 به نمايندگی از زندگی، تالش می كنيد.

 

 باشد كه همه گرسنگان سير، همه بيماران درمان و همه، دوست داشته شوند. 
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