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...تصور.کنید.که.ســاکنان.یکی.از.کرات.آسمانی.مثال.سیاره.

ایکس.که.از.نظر.تکنولوژی.از.ما.پیشرفته.تر.می.باشد.به.کره.ی.زمین.

آمده.و.چون.بواســطه.ی.تکنولوژی.برتر.قدرت.غلبه.بر.ما.را.دارند.

تعدادی.از.انسانها.را.از.خانه.و.محل.زندگی.طبیعی.خود.جدا.نموده.

به.اســارت.و.برای.انجام.آزمایشات.مختلف.نزد.خود.نگه.دارند.و.در.
پروسه.ی.انجام.این.آزمایشات.ناگیز.ما.را.در.شرایط.نامطلوب.و.بعضاً.
شکنجه.آور.جسمی.و.روحی.قرار.دهند..شکممان.را.بدرند،.برمغزمان.
الکترود.فرو.کرده.شــوک.الکتریکی.مان.دهند،.دســت.و.پایمان.را.
بشکنند،.چشــممان.را.کور.کنند،.در.گرسنگی.و.بی.آبی.نگاهمان.
دارند.و.ما.را.به.امراضی.که.بصورت.طبیعی.از.آن.ما.نیســتند.دچار.
نمایند..همه.و.همه.البته.برای.اینکه.پروسه.ی.بیماری،.تأثیر.حاالت.

مختلف.بیولوژیک.بربدن.و.درمان.جراحات.وارده.را.کشف.کنند.
طبعاً.اگر.این.موجودات.دلیل.اسارت.و.شکنجه.و.آزمایش.برروی.
ما.انسانها.را.کنجکاوی.در.مورد.شناخت.موجودی.به.نام.بشر.اعالم.
کنند..شاید.عملشان.بتواند.برای.برخی.قابل.توجیه.باشد..حال.آنکه.
اگر.این.موجودات.دلیل.اسارت.و.آزمایشات.روی.انسانها.را.بدست.
آوردن.اطالعــات.در.مورد.خود.و.ســالمتی.خود.اعالم.کنند.بدون.
شک.برآنها.بشــدت.خواهیم.خندید..زیرا.که.آزمایش.روی.انسانها.
می.تواند.در.مورد.انسانها.اطالعات.بدست.دهند.و.نه.در.مورد.ساکنان.

کره.ی.ایکس.
حال.فرض.کنید.که.مخارج.این.ســفر.اکتشافی.به.کره.ی.زمین.
ازطرف.یکی.دو.کمپانی.بزرگ.و.قدرتمند.سیاره.ی.ایکس.و.به.قصد.
بهره.برداری.احتمالی.مالی.تأمین.گردیده..آنگاه.اســت.که.نه.تنها.
اسارت.انسانها.و.آزمایش.روی.آنها.توجیه.گردیده.بلکه.برای.پیشبرد.

علم.پزشکی.و.ساکنان.کره.ی.ایکس.ضروری.نیز.اعالم.می.گردد.
و.در.این.رابطه،.محصوالت.حاصله.از.آزمایشات.انسانی.برای.فروش.

وارد.بازارهای.کره.ی.ایکس.گردیده.و.این.چرخه.به.کمک.تبلیغات.
وسیع.و.دامنه.دار.ادامه.پیدا.خواهد.کرد.

احتماالً.در.ابتدا.توسط.تعدادی.از.ساکنان.کره.ی.ایکس.اعتراضاتی.

به.این.عمل.کمپانی.های.بزرگ.آن.ســیاره.صورت.خواهد.گرفت..

هرچنــد.پس.از.چندی،.در.یکی.دو.نســل.بعد.با.فراموش.شــدن.

چگونگی.آغاز.این.پروســه،.به.کمک.تبلیغات.دامنه.دار،.با.غلبه.ی.

عادت.و.از.دســت.رفتن.حساسیت.به.وضع.موجود،.اسارت.انسانها.

و.آزمایــش.بر.روی.آنان.بصورت.یکی.از.ارگانهای.اجتماعی.پابرجا،.

عــادی،.ناگزیر.و.غیرقابل.اجتناب.چنان.در.جامعه.ریشــه.خواهد.

دوانید.که.حیات.جامعه.و.سالمتی.ساکنان.کره.ی.ایکس.بدون.آن.
امکان.ناپذیر.تلقی.خواهد.گردید.

این.است.آنچه.که.واقعیت.آزمایش.بر.روی.حیوانات.را.می.سازد.
نیازی.به.این.نیست.که.ثابت.کنیم.آزمایشات.پزشکی.برروی.حیوانات.
غیراخالقی.اســت..اینرا.هرکس.که.از.وضعیت.و.چگونگی.انجام.این.
آزمایشات.و.شکنجه.و.آزاری.که.در.این.رابطه.به.حیوانات.وارد.می.شود.
آگاه.باشد.خواهد.پذیرفت..اینرا.هرکس.که.به.حق.طبیعی.حیات.برای.

هر.موجود.زنده.در.طبیعت.باور.داشته.باشد.قبول.خواهد.کرد.
نیازی.به.این.نیز.نیست.که.ثابت.کنیم.که.علیرغم.تشابهات.فراوان،.
فیزیولوژی.و.کارکرد.بدن.انسان.با.سایر.حیوانات.متفاوت.است.و.به.

همین.دلیل.انسان.انسان.است.و.میمون.میمون.و.سگ.سگ.
تفاوت.فیزیولوژیک.نه.تنها.در.بین.انواع.و.گونه.های.حیوانی.بلکه.
در.میــان.افراد.یک.گونه،.در.میان.افراد.یــک.خانواده،.و.حتی.در.
یک.فرد.مشخص.در.زمانهای.مختلف.و.مقاطع.مختلف.نیز.به.نحو.

چشمگیری.موجود.است.
به.دلیل.همین.تفاوت.فیزیولوژیک.اســت.کــه.پس.از.چندین.
دهه.آزمایش.برروی.شمپانزه.ها.که.نزدیکترین.خویشاوندان.انسان.

دیباچه
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می.باشند.و.با.صرف.سرمایه.های.هنگفت.مالی.و.جانی.هیچیک.از.

هشتاد.و.چند.واکسن.از.میان.صدها.واکسنی.که.گفته.می.شد.برای.

جلوگیری.از.بیماری.ایدز.و.هپاتیت.C.در.شمپانزه.ها.تأثیرات.مثبت.
داشته.اند.در.انسان.کارگر.نیفتاده.است.

براستی.که.اگر.این.سرمایه.و.این.همه.وقت.و.انرژی.صرف.راه.های.

دیگر.جز.استفاده.از.حیوانات.می.شد.چه.بسا.که.امروز.از.نظر.مقابله.
با.این.بیماریها.در.جای.دیگری.ایستاده.بودیم.

پس.اگر.باور.داریم.کــه.آزمایش.روی.حیوانات.غیراخالقی.بوده.

و.در.اثر.تجربه.نیز.دریافته.ایم.که.بواسطه.اختالفات.غیرقابل.انکار.

بین.حیوانات.و.انسان.آزمایشات.پزشکی.برروی.حیوانات.با.وجود.

صرف.انرژی.فکری.و.مالی.فراوان.در.بســیاری.از.موارد.بی.نتیجه.و.

در.دیگر.موارد.حتی.خطرناک.نیز.بوده.اســت.و.امروزه.با.پیشرفت.

تکنولوژی.روشهای.جایگزین.سالم.تر،.بی.خطرتر.و.صرفه.جویانه.تری.

وجود.دارند.چرا.این.ارگان.اجتماعی.همچنان.تبلیغ.گردیده.در.برابر.
موج.روشهای.نوین.به.مقاومت.و.پایداری.ادامه.می.دهد؟

به.همــان.دلیل.که.با.اینکــه.می.دانیم.که.جــای.پای.حرکت.

امروزین.بشر.بر.کره.ی.زمین.اثری.مخرب.و.ماندگار.باقی.گذارده.و.

می.گذارد.همچنان.به.همان.حرکت.ادامه.داده.همان.روش.زندگی.

و.تکنولوژی.مخربی.که.حیات.این.کــره.را.به.مخاطره.انداخته.را.

دنبــال.می.کنیم..به.همان.دلیل.که.با.اینکه.می.دانیم.بخش.اعظم.

بیماریهایی.که.امروزه.بشر.با.آن.دست.در.گریبان.است.نه.با.مصرف.

دارو.بلکه.با.تغییر.نوع.تغذیه.و.شرایط.زندگی.و.با.هزینه.یی.ناچیز.

قابل.پیشــگیری..و.درمان.اســت..هنوز.هم.به.جای.گسترش.این.

دانش.در.میان.مردم.با.برباد.دادن.هزینه.های.هنگفت.و.صرف.انرژی.
بیهوده.به.دنبال.دارو.و.درمان.در.آزمایشگاه.ها.می.گردیم.

آزمایشــات.پزشــکی.ـ.دارویی.روی.حیوانات.یک.صنعت.چند.

بلیونی.با.بهره.های.نجومی.است..سیستم.پزشکی.مدرن.که.تجویز.

دارو.و.در.نتیجه.آزمایش.برروی.حیوانات.از.اصول.اساسی.زیست.آن.

می.باشد.متشکل.از.شرکتهای.چند.ملیتی.داروسازی،.مؤسسه.های.

عظیم.بیمه.های.درمانی،..کمپانی.های.بزرگ.تولید.تکنولوژی.های.

وابسته.و.ارتشــی.از.مراکز.آکادمیک،.آموزشی.و.درمانی.می.باشد..

آنچه.که.ثابت.و.برقرار.اســت.خود.را.تنها.راه.حل.موجود.دانسته.

و.می.نمایاند..آنچه.ثابت.و.برقرار.اســت.در.برابر.تغییر.به.مقاومت.
برخاسته.و.می.خیزد....حال.آنکه.تغییر.گریز.ناپذیر.است.

در.تاریخ.چند.میلیون.ساله.ی.زیست.و.حرکت.بشر.براین.کره.ی.

خاکی.استفاده.ی.منظم.و.همه.گیر.حیوانات.در.آزمایشات.پزشکی.

به.تاریخ.کوتاه.دویست.ساله.ی.طب.مدرن.باز.می.گردد..این.تجربه.ی.

کوته.بینانه،.دردناک.و.غیرانسانی،.این.اشتباه.بزرگ.بشر.در.شکنجه.

و.نابودی.این.جانهای.مهربان.و.این.چهره.های.شگفت.آفرینش.که.

در.شبکه.ی.گسترده.ی.طبیعیت.حیات.ما.به.حیات.آنها.و.حیات.آنها.
به.حیات.ما.وابسته.است.ازلی.نبوده.و.ابدی.نیز.نخواهد.بود.

نیاز.به.تغییر.و.گالیه.های.آنرا.در.ارکان.اجتماعی.و.در.اندیشــه.و.

برداشت.بشر.از.حرکت.و.ارتباط.خود..با.دیگر.اشکال.حیات.دراین.
کره.ی.خاکی.و.دیگر.کرات.شاهدیم.

از.شما.خواننده.ی.گرامی.نیز.دعوت.می.کنیم.که.با.ما.پیشگامان.و.

پایه..گزاران.ایرانی.جنبشی.که.حیوانات.را.نه.متعلق.به.آزمایشگاه.ها.

بکله.از.آن.طبیعت.می.داند.همگام.شــده.عطوفت.و.مهربانی.را.به.
قلبهای.خود.و.به.حرکت.و.تجربه.خود.در.این.جهان.بازگردانیم.

دکتر زرین آذر 
دارای.بورد.تخصصی.در.بیماری.های.داخلی،.دستگاه.گوارش.و.کبد
پزشک.تغذیه.و.درمان.طبیعی.بیماری.ها
کالیفرنیای.جنوبی
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»InterNICHE«.یک.شــبکه.گســترده.و.متنوع.متشکل.از.

دانش.آموزان.معلمان.و.حامیان.حیوانات.اســت..این.شــبکه.روی.

استفاده.از.حیوانات.و.جایگزین.ها.همراه.با.علوم.زیستی،.پزشکی.و.

دامپزشکی.متمرکز.است..»InterNICHE«.با.هر.شخص.یا.گروه.

و.سازمانی.که.اهداف.مشترکی.درباره.جایگزینی.استفاده.نابه..جا.از.
حیوانات.و.سرمایه.گذاری.در.دانش.اخالقی.دارد.مشارکت.می.کند.

»InterNICHE«.در.سال.1988.با.نام.»InterNICHE«.آغاز.

شد.و.در.سال.2000.به.یک.شبکه.جهانی.تغییر.یافت..تصمیم.گیری.

برای.موضوع.های.بین.المللی.و.پروژه.ها.به.صورت.دموکراتیک.و.توافق.

عمومی.می.باشــد.که.معموالً.توســط.کمیته.اعضای.ملی.صورت.

می.گیرد..فعالیت.توســط.هماهنگ.کننده.در.سطح.بین.المللی.و.

اعضای.ملی.در.کشورشــان.اجرا.می.شود..گروه.مرکزی.هماهنگ.

کننده.را.در.هدایت.و.نگهداری.شــبکه.پشتیبانی.می.کند..در.کنار.

.»InterNICHE«.،بســیاری.از.پروژه.های.ملــی.و.بین.المللــی

یک.فیلم.برنده.جایزه.درباره.ابزارهای.جایگزین.تهیه.کرده.اســت.

که.معلم.هــا.به.روش.های.گوناگون.ابزارهــای.جایگزینی.را.که.در.

رشته.های.درسی.شان.کاربرد.دارند.به.نمایش.می.گذارند..این.فیلم.
اکنون.به.20.زبان.در.دسترس.می.باشد.

چاپ.دوم.از.کتــاب.»از.خوکچه.هندی.تا.مــوش.کامپیوتری«.

)From.Guinea.Pig.to.Computer.Mouse(.کتابی.است.

که.بیش.از.500.محصول.طراحی.شده.برای.آموزش.مترقی.علوم.

زیستی.را.شرح.می.دهد..این.کتاب.همچنین.جزئیات.اصول.آموزش.

را.می.آموزد.و.موضوعات.وابسته.به.آموزش.و.پرورش.را.شامل.می.شود..

این.شبکه.همچنین.یک.سیستم.قرض.گیری.ابزارهای.جایگزین،.

یک.کتابخانه.شامل.محصوالت.در.دسترس.برای.قرض.رایگان.در.

سراسر.دنیا.و.همچنین.نشریات،.پشتیبانی.و.ارائه.پیشنهادات.برای.

معلمان.و.دانش.آموزان.را.عرضه.می.کند..در.کنفرانس.های.دوره.ای.

»InterNICHE«.شــما.می.توانید.شنونده.سخنرانان.برجسته.

بین.المللی.باشید.و.محصوالت.جدید.را.آزمایش.کنید.و.افراد.دیگر.

عالقمند.یا.درگیر.در.تغییرات.تحصیلی.و.نوآوری.را.مالقات.نمایید..

»InterNICHE«.یک.سازمان.خیریه.غیرانتفاعی.است.که.برای.
فعالیت.هایش.به.کمک.ها.و.هدایا.متکی.است

شبکه بین المللی آموزش با شفقت
InterNICHE 

دکتر سپهر شفیع زاده
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"Changing.the.Way.You.Learn"
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هر.ساله.میلیون.ها.حیوان.در.مدارس.و.دانشگاه.ها.مورد.کالبدشکافی.

و.زنده.شکافی.)کالبدشکافی.موجود.زنده(.قرار.می.گیرند..این.رقم.

در.حــدود.170.گونه.جانوری.را.در.بر.می.گیرد..گربه.ها،.ســگ.ها،.

خوک.ها،.قورباغه.ها،.موش.ها،.سمور.ها،.الک.پشت.ها.و.پرندگان.تنها.

چند.نمونه.از.ده.ها.گونه.مورد.استفاده.هستند..وقتی.حیوانات.برای.

کالبد.شکافی.در.مدارس.و.دانشگاه.خریداری.می.شوند.بسیاری.از.

روشهای.دردناک.و.کشنده.روی.آنها.آزمایش.می.شود.در.صورتیکه.
حیوان.هنوز.زنده.است!

همچنین.حیوانات.از.صنایعی.که.رفتار.بسیار.ظالمانه.ای.با.حیوانات.

دارند.تهیه.می.شوند؛.مثاًل.در.کشتارگاه.ها.جنین.خوک.را.برای.عرضه.

به.بازار.تهیه.می.کنند.و.یا.در.مزارع.پروش.حیوانات.انواع.پوســت.

سمور،.روباه،.خرگوش.و.خز.را.به.فروش.می.رسانند..بسیاری.از.این.

حیوانات.از.داشــتن.زندگی.طبیعی.محرومند.و.همچنین.به.طرز.

فجیعی.در.این.مزارع.کشته.می.شوند.و.از.حداقل.شفقت.و.انسانیت.

مربوط.به.کشتارشان.نیز.بی.بهره.اند.
از.دهه.های.گذشته.دانشمندان.سواالتی.را.راجع.به.ارزش.و.بهای.
اســتفاده.از.حیوانات.در.البراتورها.مطرح.کردند..امروزه.معلمان.و.
استادان.متوجه.این.مساله.شده.اند.که.دانش.آموزان.و.دانشجویان.
با.اســتفاده.از.تکنولوژی.مدرن.نیز.به.همان.اندازه.و.گاهی.نیز.بهتر.
می.آموزند؛.این.مسأله.ای.بسیار.مهم.است،.یعنی.احتیاجی.به.حیوان.

واقعی.برای.آموزش.نیست.
بدین.طریق.دانشــجویان.یاد.می.گیرنــد.که.به.حیات.موجودات.
احترام.بگذارند.و.نقــش.حیوانات.در.طبیعت.و.اهمیت.وجود.آنها.
را.درک.کنند.و.از.نعمت.وجود.آنان.قدردان.باشــند..این.یک.اصل.

اساسی.برای.علم.زیست.شناسی.است؛.درس.زندگی.

چه چیز اشتباهی در کالبدشکافی 
و زنده شکـافی حیـوانات وجود 

ترجمه: کیمیا جانفدادارد؟

منبع.:
www.animalearn.org
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ســال.2490.میالدي،.فضانوردان.دفترچه.

خاطراتي.را.از.کره.متروکي.که.ظاهراً.در.گذشته.

»زمین«.نامیده.مي.شده.است،.پیدا.کرده.اند..نویسنده.

آن.فردي.زمیني.به.نام.»یوهانس.دورکین«.بوده.است..در.
بخشي.از.این.دفترچه.مي.خوانیم...

»اکنون.که.این.یادداشت.را.مي.نویسم،.سال.2400.میالدي.

است..200.ســال.از.آن.اتفاق.بزرگ.مي.گذرد.و.من.از.معدود.

بازماندگان.آزمایش.هاي.وحشــتناکي.هستم.که.روي.نسل.بشر.
انجام.شد.

هنگامي.که.کره.زمین.به.تسخیر.ساکنان.کره.»فار.فار.اوي«.درآمد،.

خیلي.زود.مشــخص.شد.که.درجه.هوشــي.فاتحان،.بسیار.باالتر.از.

زمینیان.اســت..از.همین.رو.آنها.زمینیان.را.براي.آزمایش.داروها.و.

مواد.شــیمیایي.خود.به.کار.گرفتند؛.آزمایشاتي.که.در.هر.کدام.از.

آنها،.گاه.صدها.انسان.نابود.یا.به.طرز.دردناکي.مجروح.یا.مسموم.
مي.شدند.

برخي.از.این.آزمایش.ها.نه.به.قصد.یافتن.درماني.جدید.براي.

فاتحان.فضایي،.بلکه.تنها.به.قصد.نوشتن.مقاله.و.گرفتن.

ارتقا.یا.نوشتن.پایان.نامه.به.انجام.مي.رسید..رقابت.هاي.

علمي..چنان.شدت.یافت.که.تقریباً.تمامي..ابناي.

بشر،.قرباني.این.آزمایش.ها.شدند..هر.وقت.

هم.که.به.فاتحان.فضایي.اعتراض.

مي.کردیم.که.»چرا.این.

همه.درد.و.رنج.را.به.ما.تحمیل.مي.کنید؟.مگر.
ما.زندگي.را.دوســت.نداریم.و.زندگي.خداداد.ما.

شایسته.احترام.نیست؟«.جواب.مي.دادند:.»آخر.بهره.
هوشــي.ما.از.شما.باالتر.است.«.و.اگر.مي.گفتیم:.»این.که.

دلیل.نشد..بهره.هوشــي.باالتر،.حق.سلب.حیات.یا.شکنجه.
دادن.را.ایجــاد.نمي.کند.«.مي.خندیدند.و.مي.گفتند:.»ولي.خود.

شما.ســال.ها.همین.معامله.را.با.حیوانات.کره.خودتان.کرده.اید.و.
با.این.عنوان.که.آنها.حیوانات.آزمایشگاهي.هستند،.آنها.را.شکنجه.
کردید.و.به.قتل.رساندید..مگر.آنها.–اگرچه.از.شما.کم.هوش.تر.بودند.
–.حق.زندگي.نداشتند؟.مگر.درد.و.رنج.را.احساس.نمي.کردند؟.مگر.
از.زندگي،.از.آزادي.و.از.بودن.با.زوج.و.فرزندان.خود.لذت.نمي.بردند؟.
پس.چرا.شما.با.آنها.چنین.رفتار.مي.کردید؟..«.و.ما.جوابي.نداشتیم.

که.به.آنها.بدهیم.
اکنون.من.این.یادداشــت.را.مي.نویســم.تا.اگر.در.کره.دیگري،.
انسان.هایي.وجود.دارند.که.نسبت.به.درد.و.رنج.و.مرگ.حیوانات.

آزمایشگاهي.بي.تفاوت.اند.و.بدون.توجیه.قانع.کننده.اخالقي،.
آنها.را.دسته.دسته.زجر.مي.دهند.و.مي.کشند،.بدانند.که.

روزي.ممکن.است.بابت.این.کارشان.بازخواست.شوند..
این.بازخواست.حتي.اگر.از.سوي.فاتحان.فضایي.

نباشد،.مي.تواند.از.سوي.وجدان.خودشان.
باشــد.که.گاهي.از.فاتحان.فضایي.

هم.سخت.گیرتر.است.«

 فاتحان فضایي 
و انسان هاي 
آزمایشگاهي!
دکتر کیارش آرامش، استاديار مرکز تحقیقات اخالق و 
تاريخ پزشکي، دانشگاه علوم پزشکی تهران
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برمبنای آمار تقریبی، همه ســاله بین 100-150 
میلیون حیوان از موش گرفته تا خرگوش، سگ و 
گربه، خوک و بز و انواع میمون ها به طرق دردناک، 
شــکنجه آور، غیرانســانی و غیر ضروری تحت 
آزمایشات مختلف پزشکی، شیمیایی، بیوشیمیایی 

و بیولوژیکی قرار می گیرند.
بسیاری از این آزمایشات هیچگونه نقشی در بهبود 
سالمتی انسان ها نداشته و اکثراً به دالیل متفاوت 
بهره گیری های مادی و شــغلی صورت گرفته و در 
موارد بسیار زیاد در سالمتی انسان نقش مخرب نیز 

ایفا می کنند.

چرا باید آزمایشات پزشکی برروی حیوانات قطع گردد؟

این.آزمایشات.غیراخالقی.و.ظالمانه.است.و.با.درد،.شکنجه،.1.
آزار،.اســارت.و.نهایتاً.مرگ.در.وحشت.و.تنهایی.موجوداتی.
بی.دفعاع.همراه.است.به.طور.کلی.عموم.مردم.در.مورد.شرایط.زندگی.
و.نگهداری.حیوانات.آزمایشگاهی.و.چگونگی.انجام.آزمایشات.روی.
آنها،.در.بی.اطالعی.مطلق.نگه.داشته.می.شوند..آنها.تحت.این.تصور.
هستند.که.این.حیوانات.در.شرایط.انسانی.و.راحت.نگهداری.شده.
در.هنگام.آزمایشات.مورد.بی.حسی.یا.بیهوشی.کامل.قرار.گرفته.درد.

و.نمی.کشند.

1..دارای.بورد.تخصصی.در.بیماری.های.داخلی،.دستگاه.گوارش.و.کبد
پزشک.تغذیه.و.درمان.طبیعی.بیماری.ها

کالیفرنیای.جنوبی

محل.نگهــداری.و.چگونگی.انجام.آزمایش.روی.این.موجودات.از.

چشم.مردم.مخفی.نگه.داشته.شده.و.معموالً.از.اجازه.ورود.و.بازدید.

عموم.تحت.عناوین.مختلف.از.جمله.»حفظ.امنیت«،.»خطر.انتقال.
میکروب.های.بیماری.زا«.و.امثالهم.جلوگیری.به.عمل.می.آید.

به.طور.مثال،.بسیاری.از.مردم.نمی.دانند.که.ایجاد.زخم.و.بریدگی.

با.چاقو.یا.در.مقابل.گلوله.و.خمپاره.قرار.دادن،.بریدن.یا.شکســتن.

دســت.و.پا،.قطع.کردن.یا.له.کردن.و.بریــدن.دیگر.اعضای.بدن،.

شــوک.های.مکرر.الکتریکی.در.طول.روز،.تکه.برداری،.شکســتن.

جمجمه،.وصل.کردن.الکترودهای.جریان.برق.به.مغز.نخاع.و.مخچه،.

تزریق.مواد.سمی،.ایجاد.تشنج،.درد،.حمالت.صرعی،.خونریزی.های.

داخلی،.اســهال،.استفراغ.و.بسیار.عوارض.دیگر.به.وسیله.داروهای.

مختلف،.اعمال.گازهای.اشک.آور،.گازهای.سمی.و.مواد.سرطان.زا.بر.

چشم.و.گوش.در.مورد.میمون.ها،.خوراندن.الکل.و.سایر.مواد.سمی.

غوطه.ورکردن.یا.غرق.کردن.در.آب،.پرتاب.وزنه.های.سنگین.روی.

جوندگان.برای.قطع.نخاع.و.ایجاد.فلجی،.و.هزاران.هزار.فجایع.مشابه.
اساس.آزمایشات.بر.روی.حیوانات.را.تشکیل.می.دهد.

شکی.نیست.که.اگر.مردم.از.ماهیت.این.آزمایشات.با.خبر.بودند.
برای.ممنوعیت.آنها.با.ما.همصدا.می.شدند.

به.دلیــل.تفاوت.های.فاحــش.فیزیولوژیــک،.بیولوژیک،.2.
پســیکولوژیک،.ژنتیک،.آناتومیک.و.محیط.زیســتی.بین.
انســان.و.دیگر.حیوانات،.نتایج.آزمایش.بر.روی.حیوانات.غیرقابل.
اعتماد.اســت..تجربه.نشان.داده.اســت.که.تکیه.بر.نتایج.به.دست.
آمــده.از.آزمایش.بر.روی.حیوانات.نــه.تنها.کمکی.به.بهبود.وضع.
سالمت.انسان.ها.نکرده.بلکه.در.بسیاری.موارد.نتایج.غلط،.انحرافی.و.

خطرناک.برای.بشر.به.بار.آورده.است.

دکتر زرين آذر1

آزمایش روی حیوانات روشی 
کهنه، منسوخ و غیرانسانی
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شــرایط.ساختگی.محیط.آزمایشــگاهی.و.ایجاد.بیماری.3.
مصنوعِی.در.حیوانات.برای.مطالعه.آن.هر.چند.هم.که.سعی.
در.شبیه.سازی.آن.به.محیط.زندگی.انسانها.و.پروسه.بیماری.در.آنها.
گردد.بازهم.مصنوعی.و.غیرقابل.اعتماد.است..بیماری.های.مختلف.
در.میان.گونه.ها.و.انواع.مختلف.متفــاوت.بوده.و.داراری.اتیولوژی،.
تاریخ.طبیعی،.عالیم.بالینی.و.پروســه.متفاوت.هستند.و.به.درمان.
نیز.پاسخی.متفاوت.می.دهند..حال.آنکه.مشاهده.و.تحقیق.پروسه.
ایجاد.و.پیشرفت.یا.بهبود.بیماری.ها.در.جوامع.انسانی.و.تحقیقات.

اپیدمیولوژیکی.بــر.روی.جوامع،.گروه.ها.و.

قومیت.های.متفاوت.نتایج.قابل.اتکایی.در.

مــورد.علل.به.وجود.آورنــده.بیماری.ها.و.

گروه.ها.و.دسته.هایی.که.در.ریسک.کمتر.یا.

بیشتر.قرار.دارند.به.دست.خواهد.داد..این.

تنها.راه.قابل.اعتماد.برای.آزمایش.بر.روی.
بیماری.های.انسان.هاست.

حیوانات.همچنین.با.زبان.انســان.تکلم.
نمی.کنند.و.قادر.نیســتند.که.تأثیــرات.داروهای.مختلف.و.مواد.
شیمیایی،.بهبود.یا.عدم.بهبود.خود.را.با.ما.در.میان.بگذارند..این.
خود.سرچشمه.بسیاری.از.اشتباه.ها.و.نتیجه.گیری.های.نادرست.و.
بی.اطالعی.از.بسیاری.از.عوارض.بدنی.می.گردد؛.که.سپس.می.تواند.

در.انسان.ها.عواقب.غیرقابل.جبرانی.به.بار.آورد.

بسیاری.از.آزمایش.های.تکراری،.بی.معنا.و.بیهوده.بوده.به.4.
دالیلی.غیر.از.دالیل.شناخت.و.درمان.بیماری..یا.به.اصطالح.

کمک.به.انسان.ها.انجام.می.شوند.

این.دالیــل.عدیده.بــوده.و.از.میان.آنها.می.تــوان.به.گرفتن.

کمک.های.مالی.از.دولت،.کمپانی.هــای.دارویی.یا.تکنولوژیکی.

و.از.مراکز.تحقیقاتی.یا.دانشــگاهی.که.از.ایــن.نوع.آزمایش.ها.

پشــتیبانی.می.نمایند،.انتشــار.نتایج.آزمایشــی،.صرف.نظر.از.

موضوعیــت.داشــتن.یا.قابل.اســتفاده.بودن.آن.برای.انســان،.

برای.کســب.موقعیت،.حفظ.و.نگهداری.مشــاغل.و.کرسی.های.

دانشگاهی،.نفوذ.شبکه.های.پرورش.یا.اسارت.حیوانات.به.منظور.

فروش.آنان.به.آزمایشگاه.ها.و.مراکز.تحقیقاتی.و.بهره.گیری.های.

غول.آســای.مالی.و.پذیــرش.و.مقاومت.

روش.های.جدید.و.آسان.بدون.روش.های.
جاافتاده،.تکراری.و....را.نام.برد.

انســان.مرکز.ثقل.جهان.نیست..به.5..
نظر.می.رسد.که.به.خصوص.در.چند.
صد.سال.اخیر.با.غلبه.علم.و.تکنولوژی.بر.
تفکر.و.زندگی،.بشر.خود.را.مرکز.جهان.و.
کائنات.تصور.کرده.و.بدین.باور.رسیده.است.
که.از.عقل.و.هوشی.برتر.نسبت.به.تمامی.موجودات.دیگر.برخوردار.
است.و.براین.مبنا.به.خود.اجازه.داده.است.که.با.»موجودات.پست.تر.

از.خود«.هرگونه.که.می.خواهد.رفتار.کند.
امروزه.به.درستی.ثابت.شده.است.که.انسان.نه.تنها.مرکز.کائنات.
نبوده.بلکه.از.نظر.هوش.و.درک.و.احساس.در.همین.ُکره.خاکی.نیز.

تک.و.بی.همتا.نیست.
تحقیقات،.مطالعات،.تجربیات.و.مشــاهدات.فراوان.افرادی.که.از.
نزدیــک.در.ارتباط.با.حیوانات.بوده.و.حتــی.در.میان.آنان.زندگی.
کرده.اند.نشان.می.دهد.که.مغز.این.حیوانات.از.نظر.عملکرد.اگر.باالتر.

حیوانات با زبان انسان تکلم 
نمی کنند و قادر نیستند که 

تأثیرات داروهای مختلف و مواد 
شیمیايی، بهبود يا عدم بهبود خود 
را با ما در میان بگذارند. اين خود 
سرچشمه بسیاری از اشتباه ها و 

نتیجه گیری های نادرست است.
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از.مغز.انســان.نباشد.هم.ردیف.آن.است..به.عنوان.مثال.ثابت.شده.

اســت.که.دولفین.ها.دارای.شخصیت،.فرهنگ.و.جامعه.بوده.و.هر.

دولفینی.قائل.به.فردیت.شخص.خود.و.تمیز.خود.از.دیگران.است..

این.مسئله.مختص.به.دولفین.ها.نبوده.و.می.دانیم.که.به.طور.کلی.

حیوانات.دارای.هوش،.ادراک.و.احساس.بوده.و.از.اجتماع.و.قوانین.
اجتماعی.خاص.خود.برخوردارند.

هرگز.از.خود.پرسیده.اید.که.چگونه.است.که.ما.که.خود.را.دارای.

هوش.برتر.می.دانیم.کمر.به.قتل.و.نابودی.خود.و.جهان.بسته.و.در.

جنگ.شبانه.روزی.با.خود،.با.یکدیگر،.با.زمین.و.موجودات.آن.به.سر.

می.بریم؟.ویرانی.ها.برپاداشته.به.کشتارها.مشغولیم،.از.بیماری.های.

فراوان.و.العالج.جسمی.و.روحی.رنج.می.بریم.سیستم.های.اجتماعی.

سترون.با.اختالفات.فاحش.مالی.و.حقوقی.بین.فقیر.و.غنی.ایجاد.

کرده.ایم،.در.هر.ارگان.و.اجتماعی.از.نوعی.نارســایی.و.عدم.کارآیی.

رنــج.می.بریم،.در.عدم.آرامــش.درونی.و.بیرونــی.و.در.گردابی.از.

اضطراب.ها،.ترس.ها.و.نگرانی.های.نا.معلوم.به.سر.می.بریم،.اعتیاد.و.

زندان.و.جنایت.و.کشــتار.و.اعدام.داریم.و.از.نظر.جسمی.و.روحی.

به.مقام.بیمار.ترین.موجود.طبیعت.دســت.پیدا.کرده.ایم..حال.آنکه.

حیوانات.دیگر.و.به.زعم.ما.پست.تر،.میلیون.ها.سال.است.که.بر.روی.

کره.خاکی.در.کنــار.یکدیگر.زندگی.کرده.و.دچار.هیچ.یک.از.این.

مسائل.در.سیستم.زیستی.خود.نبوده.و.زندگی.شان.نه.به.نابودی.و.

ویرانی.خود.یا.محیط.زیســت.و.نه.به.نابودی.انواع.دیگر.موجودات.
نینجامیده.است.

ما.انســان.ها.تنها.موجودات.روی.زمین.نیستیم..کره.زمین.6.
خانه.همه.است..همه.موجودات.دیگر.مانند.ما.انسان.ها.حق.

حیات.دارند..هر.موجودی.در.این.جهان.صرف.نظر.از.شکل.و.رنگ.و.

اندازه،.نه.فقط.دارای.حق.حیات.بوده.بلکه.در.تداوم.چرخه.حیات.و.
اکوسیستم.نقش.مهمی.بازی.می.کن.

کره.زمین.در.کل.خود.یک.ارگانیســم.زنده،.یک.بدن.است.و.هر.

یک.از.ما.موجودات.چه.نبات،.چه.حیوان.و.چه.کانی.مانند.سلولی.

از.این.بدن،.همان.گونه.که.هر.ســلولی.در.وجود.ما.جایگاه.و.عمل.

خاص.خود.را.داشــته.و.بدون.آن.اعمال.حیاتی.بدن.دچار.اختالل.

گشته.و.سرانجام.به.مرگ.ارگانیسم.می.انجامد،.به.همان.شکل.هر.

موجودی.در.چرخه.اکوسیستم.جایگاه.خاص.خود.را.داشته.نقش.

خاصی.را.در.هموستازی،.تعادل.و.بقای.کره.زمین.و.موجودات.دیگر.
برعهده.دارد.

درک.این.نکته.باعث.تکریم.و.احترام.به.حیات.در.هر.شــکل.آن،.

تواضــع.و.فروتنی.به.جای.خود.را.صاحب.هرگونه.حقی.دانســتن.
می.گردد.

همه.ما.به.هم.وابســته.ایم.و.توسط.شبکه.ای.به.نام.حیات.7.
با.یکدیگــر.در.ارتباطیم..حیات.ما.بســته.به.حیات.دیگر.
موجودات.طبیعت.است..هوایی.که.ما.نفس.می.کشیم.همان.هوایی.
است.که.ســگ.و.گاو.و.خرگوش.و.دیگر.حیوانات.تنفس.می.کنند.
آب.و.خاک.نیز.همان.اســت..آنچه.آنها.بیرون.می.ریزند.ما.مصرف.

می.کنیم.و.آنچه.ما.بیرون.می.ریزیم.به.مصرف.آنها.می.رسد.
برخالف.تصور.»داروین«.کــه.کل.حیات.و.همه.موجودات.را.در.
رقابت،.جنگ.و.ســبّعیت.مداوم.با.یکدیگر.می.دانست.کل.چرخه.
حیات.در.همکاری.و.همیاری.با.هم.اســت.که.موجودیت.می.یابد..
همه.ما.برای.ادامه.حیات.به.هم.وابســته.ایم..ما.به.هوا.و.گیاهان.و.
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حیوانات.و.خورشــید.و.آب.وابسته.ایم.دیگر.حیوانات.هم.به.ما.و.به.

یکدیگر.وابسته.اند..سبّعیت.ما.تکرار.و.تداوم.سبّعیت.در.جهان.است.
و.مهربانی.ما.تداوم.مهربانی.در.جهان.

همه.ما.به.هم.وابســته.ایم.و.درد.و.شــکنجه.هر.موجودی.درد.و.
شکنجه.ما.و.درد.و.شکنجه.دیگر.موجودات.و.زمین.و.حیات.است.

حیوانات.دارای.حس.و.ادراک.هستند،.درد.می.کشند،.ترس.8.
و.وحشــت.را.می.شناسند.و.به.جای.به.سر.بردن.در.تنهایی.
در.قفس.های.سرد.آزمایشگاهی.در.خوف.شکنجه.گاه.باید.در.محیط.

طبیعی.خود.در.طبیعت.زندگی.کنند.
حیوانات،.مهربانی.را.می.شناسند.و.در.مقابل.محبت.عکس.العمل.
مهربانانه.و.سپاســگزارانه.نشــان.داده.با.انسان.اُخت.شده.و.اعتماد.

نشان.می.دهند.
هر.انســانی.که.به.شــکلی.در.رابطه.با.حیوانات.قرار.می.گیرد.به.

درستی.براین.نکات.صحه.خواهد.گذاشت.

شفقت.و.مهربانی.به.حیوانات.قلوب.ما.و.جهان.ما.را.مهربان.تر.9.
و.نرم.تر.می.کند..چه.کســی.است.که.نمی.خواهد.در.جهانی.
سرشــار.از.عدالت،.صلح.و.مهربانی،.به.دور.از.جنگ.و.کشتار.و.در.
کنار.خانه.و.خانواده.خود.در.سالمت.و.شادمانی.زندگی.کند..دیگر.
موجودات.نیز.همین.گونه.محیط.زیست.و.زندگی.را.دوست.دارند.
و.خواهانند..خشونت،.خشونت.می.آفریند..سبّعیت.جنگ.و.ترس.و.
ویرانی.را.دامن.می.زند..آزار.و.سبّعیت.نسبت.به.حیوانات.سکوت.و.
تحمل.در.برابر.آن.آموزش.خشونت.و.سبّعیت.به.جامعه.و.به.کودکان.

ماست.
اگر.قلب.شــما.هم.برای.ســاختن.جهانی.بهتر.برای.فرزندانمان.

می.طپد.مهربانی.و.شفقت.و.هم.صدا.نبودن.با.جریان.عمومی.جامعه.
را.به.فرزندان.خود.آموزش.دهید.

درصد.بســیار.بزرگی.از.بیماری.هایی.که.امروزه.بشر.بدان.10..
مبتالست.در.اثر.تغذیه.نادرست.و.ناسالم.و.محیط.زیست.و.
تفکر.بیماری.زا.به.وجود.آمده.است..درصد.بزرگتری.از.بیماری.ها.نیاز.
به.دارو.و.درمان.نداشــته.با.استراحت.و.طی.شدن.پروسه.بیماری،.

توسط.بدن.بهبود.پیدا.می.کنند.
به.طور.مثال.در.مورد.شناخت.و.درمان.بیماری.های.دیابت،.فشار.
خون،.چاقی،.باال.بودن.کلسترول،.بیماری.های.قلبی،.کبدی،.روده.ای.
و.بسیاری.بیماری.های.دیگر.که.ارتباط.مستقیم.با.طرز.تغذیه.و.نوع.
زندگی.دارند.به.جای.آزمایش.های.بیهوده.با.هزینه.های.سرسام.آور.
و.کشتار.و.شکنجه.روزانه.میلیون.ها.حیوان،.باید.به.تعلیم.و.آموزش.

روش.های.درست.تغذیه.پرداخت.
برنامه.های.آموزشــی.تغذیه.و.روش.زندگی.سالم.باید.پزشکان.و.
دســت.اندرکاران.را.نیز.به.اندازه.بیماران.در.برگیرد.زیرا.متأســفانه.
کارشناسان.امور.سالمت.نیز.خود.به.جز.درصد.کوچکی.از.این.دست.

آموزش.ها.بی.بهره.نگاه.داشته.شده.اند.

امروزه.علــم.و.تکنولوژی.جایگزین.هــای.فراوانی.به.جای.11..
استفاده.از.حیوانات.در.امور.آزمایشگاهی.و.آموزشی.فراهم.

آورده.است.
این.روش.ها.نه.تنها.انســانی.تر.و.از.نظر.اقتصادی.مقرون.به.صرفه..
است.بلکه.به.دلیل.شــباهت.بسیار.نزدیکتر.به.مدل.های.انسانی.و.
شــرایط.واقعی.بیماری.ها.و.همچنین.پاســخ.بدن.به.درمان.های.

مختلف.قابل.اتکاء.تر.و.حقیقی.تر.نیز.هستند.
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دکتر رامک روشنائی

نقدی بر روش علمی 
آزمایشگران حیوانی

شواهد.زیادی.ثابت.می.کنند.که.بسیاری.از.آزمایش.های.حیوانی.

غیرموثــر.و.غیر.واقعی.بوده.و.اطالعات.واقعــی.با.مطالعات.روی.

انسان.کسب.می.شود..مثاًل.ارتباط.بین.سیگار.کشیدن.و.سرطان.

ریه.در.تمام.تالش.های.آزمایشگاهی.به.نتیجه.ای.نرسید.اما.همین.

امر.در.انســان.مشاهده.شــد.است..ارتباط.بین.مصرف.الکل.و.

سیروز.کبدی.که.در.انسان.قطعی.است.در.تالش.های.مکرر.برای.

ایجاد.ســیروز.در.در.تمام.پریمات.ها.به.جز.بابون.ها.با.شکســت.
رو.به.رو.شد..البته.اطالعات.راجع.به.بابون.ها.هم.متناقض.است.

بسیاری.از.پیشرفت.های.علم.پزشکی.به.دلیل.

اطالعات.نادرست.اســتخراج.شده.از.مطالعات.

حیوانی.با.تاخیر.مواجه.شــده.است..در.انسان.

از.ورید.خود.بیمار.برای.جایگزینی.شریان.های.

مسدود.شده.می.توان.استفاده.کرد،.در.صورتی.
که.در.سگ.ها.با.شکست.مواجه.شده.است..پیوند.کلیه.نیز.در.سگ.ها.
پس.زده.شده.و.به.همین.خاطر.تا.مدت.ها.در.انسان.به.کار.نمی.رفته.
است..مردم.نمی.دانند.و.نمی.پرسند.که.آیا.برای.پیشرفت.علم.این.

تحقیقات.ضروری.یا.حتی.مفید.هستند.
در.ســال.1971.فعالیت.جهانی.مبارزه.با.سرطان.آغاز.شد..سال.
1976.را.ســال.نابودی.و.ریشــه.کنی.سرطان.تخمین.زدند..علت.
عدم.موفقیت.تفاوت.های.زیاد.بین.انســان.و.حیوان.از.نظر.سلولی،.

مولکولی.و.ژنتیک.می.باشــد..مدل.حیوانی.مدلی.مناســب.برای.

جســتجوی.درمان.سرطان.انسان.نیســت..در.تحقیقاتی.که.برای.

درمان.بیماری.ایدز.روی.حیوانات.انجام.شــده.اســت.بیش.از.50.

واکسن.برای.پیشــگیری.و.30.واکسن.درمانی.در.پریمات.ها.موثر.
بوده.اما.در.انسان.با.شکست.مواجه.شده.است.

روانپزشــک.ها.آزمایش.های.روانی.زجــرآور.روی.حیوانات.را.رد.

می.کنند.و.قبول.ندارند..مشــکالت.روانی.انسان.بازتابی.از.مسائل.

فرهنگی،.اجتماعی.و.خانوادگی.او.بوده.و.در.حیوان.قابل.بازســازی.

نیست..مثاًل.آزمایش.محرومیت.از.مادر.که.شامل.

جدا.کردن.بچه.میمــون.در.بدو.تولد.از.مادر.و.

بزرگ.کردن.او.در.محیط.کاماًل.ایزوله.با.ماکتی.

از.جنس.ســیم.و.پارچه.از.مادر.می.باشد..ترس.

و.وحشــت.و.بیماری.روانی.متعاقب.آن.نشــان.

دهنده.اهمیت.تماس.با.مادر.اســت..گرچه.در.بسیاری.از.مطالعات.

انســانی.به.همین.نتیجه.رسیده.اند.اما.باز.هم.مطالعات.محرومیت.
همچنان.ادامه.دارد.

تالش.60.ساله.دانشمندان.برای.مشاهده.رفتارهای.خودتخریبی.

ناشــی.از.خوردن.الکل.در.حیوانات.با.شکســت.مواجه.شده.است..

در.زمینــه.بیماری.های.ژنتیک،.چون.این.بیماری.ها.انعکاســی.از.

ژن.معیوب.و.ســایر.ژن.ها.و.محیط.می.باشد.در.نتیجه.هیچکدام.از.

مدل حیوانی مدلی مناسب 
برای جستجوی درمان 
سرطان انسان نیست. 
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مدل.های.حیوانی.نمی.توانند.شرایط.مشابه.انسانی.را.تقلید.کنند..در.

مورد.تست.های.سمیت؛.تست.LD50.)مقدار.دارو.یا.ماده.شیمیایی.

یا.محصول.خانگی.کــه.در.50.درصد.بیماران.موجب.مرگ.و.میر.

می.شود(.نیازمند.60.الی.100.حیوان.است.که.در.اثر.تست.ها.دچار.

عذاب.شــدیدی.می.شوند.و.به.علت.مشکل.بودن.استنتاج.نتایج.به.
انسان.ها،.غیر.قابل.اطمینان.هستند.

تست.های..In.vitro.در.این.مواردی.اعتبار.بیشتری.دارند..در.تست.
Draize.که.برای.امتحان.تحریک.کنندگی.مواد.
محرک.روی.چشم.می.باشد،.از.چشم.خرگوش.ها.
بدون.انجام.بی.حســی.اســتفاده.می.کنند..در.
صورتی.که.پلک.و.قرنیه.و.تولید.اشک.در.انسان.و.

خرگوش.بسیار.متفاوت.می.باشد.
مطالعات.حیوانی.نه.می.توانند.فرضیه.ها.را.در.

موارد.فیزیولوژی.یا.پاتولوژی.انسان.تائید.و.نه.می.توانند.رد.کنند..

تنها.راه.اثبات.این..فرضیه.ها.مطالعات.بالینی.روی.انســان.اســت..

شرایط.غیرطبیعی.ایجاد.شــده.در.حیوان.از.نظر.سبب.شناسی.و.

بالینی.از.حالت.بیماری.در.انسان.متفاوت.است..درمان.های.موثر.در.

حیوان.برای.انسان.ناقص.بوده.و.دارای.اثرات.سو.می.باشد..محیط.غیر.

طبیعی.آزمایشگاه.باعث.استرس.حیوان.شده.که.بر.تمام.ارگان.های.

بدن.از.طریق.تغییر.در.ضربان.قلب.و.فشــار.خون.و.میزان.ترشــح.

هورمون.ها.و.فعالیت.های.بدن.تاثیر.می.گذارد..بسیاری.از.داروهایی.

که.در.مدل.های.حیوانی.جواب.مثبت.می.دهند.در.انسان.تاثیر.مثبت.

ندارنــد..از.صدها.درمان.ژنــی.در.مدل.های.حیوانی.تنها.یک.مدل.

در.انســان.کارایی.داشته.است..درمان.جایگزین.هورمون.در.زنان.با.

عوارضی.مانند.بیماری.قلبی.و.سرطان.سینه.و.سکته.همراه.بوده.که.
در.مدل.های.حیوانی.این.اثرات.نشان.داده.نشد.است.

واکنش.هــای.نامطلوب.داروهــا.در.امریکا.پنجمین.علت.مرگ.و.

میر.معرفی.شده.اند.)سالیانه.بیش.از.100000.

مرگ(..طبق.گــزارش.FDA،.نود.و.دو.درصد.

تمام.داروهایی.کــه.در.حیوانات.نتایج.مطلوب.

داشتند،.در.آزمایش.های.بالینی.روی.انسان.به.

علت.سمی.بودن.یا.ناکارایی،.رد.شده.اند..نیمی.

از.8.در.صــدی.که.مجوز.تولید.گرفتن،.بعداً.به.
علت.اثرات.جانبی.نامطلوب.یا.پیش.بینی.نشده.از.رده.خارج.شده.اند.
انجام.آزمایش.های.حیوانی.برای.انســان.ها.خطراتی.در.پی.دارد..
زیرا.آنها.را.در.معرض.ویروس.های.کشنده.حیوانی.قرار.می.دهد..16.
کارمند.یک.آزمایشگاه.به.علت.ابتال.به.ویروس.های.کشنده.میمون.ها.
جان.خود.را.از.دســت.دادند..شواهدی.در.دست.است.که.ویروس.
HIV.از.طریق.تولید.واکســن.فلج.اطفال.با.استفاده.از.میمون.ها.

ایجاد.شده.است

طبق گزارش FDA، 92درصد 
تمام داروهايی که در حیوانات 

نتايج مطلوب داشتند، در 
آزمايش های بالینی روی انسان 
به علت سمی بودن يا ناکارايی، 

رد شده اند.
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بری هورن)17 مــارچ 1952 – 5 نوامبر 2001( یک فعال 
حقوق حیوانات انگلیسی بود. او در دسامبر سال 1998 به 
خاطر اعتصاب غــذای 68 روزه ای که برای متقاعد کردن 
دولت بریتانیا برای بازرســی عمومی درباره ی آزمایش بر 
حیوانات به آن دســت زد، در سراسر جهان شناخته شد؛ 
کاری که حزب کارگر قبل از اینکه در سال 1997 به قدرت 
برسد، مدعی شده بود که به انجام خواهد رساند. هورن به 
عنوان یک فدایی در طول جنبش حقوق حیوانات شناخته 

شده است.

کودکی
هورن.در.لیورپول.متولد.شد..پدرش.یک.پستچی.بود..او.مادرش.
را.در.کودکی.از.دســت.داد..در.15.ســالگی.ترک.تحصیل.کرد.و.

شغل.های.مختلفی.را.در.امور.نظافت.و.رفتگری.تجربه.کرد.

فعالیت ها
• مشکالت حیوانات نورثمپتون

هورن.در.سن.35.سالگی.به.مقوله.ی.حقوق.حیوانات.عالقه.مند.

شد؛.زمانی.که.همسر.دومش.آیلین،.او.را.قانع.کرد.تا.در.یک.نشست.

درباره.ی.آزادی.حیوانات.شرکت.کند..بعد.از.دیدن.چند.فیلم.مستند.

آزمایش.بر.حیوانات،.او.تصمیم.گرفت.گیاهخوار.و.یک.مخالف.شکار.

حیوانات.شــود..او.در.بهار.ســال.1987.به.عضویت.گروه.»کمک.
رسانی.به.حیوانات.نورثمپتون«.در.آمد.

• دولفینی به نام راکی
هورن.برای.نخســتین.بار.در.سال.1988.به.خاطر.تالشش.برای.
نجات.راکی،.دلفینی.که.برای.17.سال.در.تنهایی.در.استخری.بتونی.
کوچکی.اســیر.شده.بود،.شناخته.شــد..هورن.و.چهار.فعال.دیگر.
برنامه.ریــزی.کردند.که.راکی.را.که.حدود.300.کیلو.وزن.داشــت،.

180.متر.جابجا.کرده.و.به.دریا.بیاندازند.
قبل.از.انجام.این.عملیات،.هورن.و.دوســتانش.طی.شــب.هایی،.
مخفیانه.به.دیدار.راکی.در.استخرش.می.رفتند.و.برای.شناخت.بهتر.

او.وارد.آکواریومش.می.شدند.
آنها.در.شــب.عملیات،.پس.از.آنکه.با.تجهیزاتشــان.به.کناره.ی.
استخر.رسیدند،.متوجه.شدند.که.مشکالت.عملیات.بسیار.فراتر.از.
آن.چیزی.بوده.که.فکر.می.کردند.و.مجبور.شــدند.بدون.راکی.آنجا.

را.ترک.کنند.
یک.ماشــین.پلیس.آنها.را.در.راه.بازگشــت.به.ماشینشــان.که.
حامل.یک.برانــکار.بزرگ.مخصوص.دلفین.بود،.متوقف.کرد..یکی.
از.فعاالن.حاضر.در.آن.عملیات.در.این.باره.گفته:.»ما.هیچ.توضیح.
قانونی.ای.نداشتیم.«.پس.از.5.روز.محاکمه،.آنها.محکوم.به.توطئه.

زندگی نامه ی
 Barry Horne بری هورن 

)فعال حقوق حیوانات(
ترجمه: حامد بابامرادی
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برای.دزدیدن.راکی.شدند..هورن،.جیم.او.

دانل،.مل.براتن.و.جیم.باکنر.هر.کدام.500.

پوند.جریمه.شــدند.و.هورن.و.براتن.6.ماه.
مجازات.تعلیقی.شدند.

هورن.و.یارانش.دوباره.به.تالش.خود.برای.

نجات.راکی.ادامه.دادند.و.در.ســال.1989.

گروه.»معترضیــن.دلفین.های.مورکم«.را.

تشکیل.دادند.و.با.راهپیمایی.برای.دلفین.ها،.

توزیع.بروشور.به.توریست.ها،.تشکیل.چند.

گردهمایی.و.مذاکره.با.شــورای.شهر.برای.

ایجاد.تغییر.در.قوانین.حمایت.از.حیوانات،.

به.فعالیــت.پرداختند..بــا.کاهش.خرید.

بلیت.نمایش.های.راکی،.مدیریت.مرینلند.

سرانجام.با.فروش.دلفین.به.مبلغ.120000.
پوند.موافقت.کرد؛.مبلغی.که.توســط.شماری.از.انجمن.های.حامی.
.Mail«.و.روزنامه.ی.»Born.Free«.حیوانات،.از.جملــه.بنیــاد
On.Sunday«.که.فعالیت.هایی.را.برای.آزادی.دلفین.های.اســیر.
انگلستان.انجام.دادند،.جمع.آوری.شد..در.سال.1991،.راکی.به.یک.
تاالب.80.جریبی.واقع.در.جزایر.تورکس.و.کایکوس.منتقل.شــد..
سپس.در.دریا.رهایش.کردند..در.طول.روزهای.آتی.او.با.دسته.ای.

از.دلفین.ها.در.حال.شنا.کردن.دیده.شد.
پیتر.هیوز.از.دانشــگاه.ساندرلند.به.تمجید.از.مبارزات.هورن،.آن.
را.نمونــه.ای.از.چگونگی.تأثیرگذاری.نگرش.یک.حامی.حیوانات.بر.
یک.تغییر.نگرش.اساسی.در.انگلستان.نسبت.به.دلفین.ها.نام.برد،.به.
طوری.که.مردم.دلفین.ها.را.موجوداتی.دارای.شخصیت.ببینند.که.
اگر.توریســت.ها.می.خواهند.با.آنها.در.ارتباط.باشند،.باید.در.حیات.

وحش.آنها.را.تماشــا.کنند..در.نتیجه،.

هیوز.می.نویســد.که.اکنون.دیگر.هیچ.
دلفینی.در.بریتانیا.در.اسارت.نیست.

• حمله به هارالن اينترفاونا
هورن.به.همراه.»کیث.مان«.و.»دنی.
آتــوود«.جزئی.از.گروهــک.کوچکی.
از.»جبهــه.ی.آزادی.بخش.حیوانات«.
بودند.که.در.17.مارچ.1990.به.هارالن.
اینترفاونا،.یک.شــرکت.انگلیســی.در.
کمبریج.که.حیوانات.آزمایشگاهی.تولید.
می.کنــد.حمله.کردند..آنهــا.از.طریق.
حفره.هایی.که.در.ســقف.ایجاد.کردند.

وارد.محــل.نگهداری.حیوانــات.اینترفاونا.

شــدند.و.82.توله.تــازی.و.26.خرگوش.را.

خارج.کردند..آنها.همچنین.اسنادی.را.که.

در.آن.مشتریان.اینترفاونا.لیست.شده.بود،.
با.خود.بردند.

یک.دامپزشــک.که.طرفــدار.»جبهه.ی.

آزادی.بخش.حیوانات«.بود،.خالکوبی.ها.را.

از.روی.گوش.های.ســگ.ها.زدود.و.آنها.در.

سرتاسر.انگلستان.به.خانه.های.جدید.خود.

برده.شدند..در.نتیجه.ی.مدارک.یافته.شده.

در.صحنه.و.خانــه.ی.یکی.از.فعاالن،.مان.و.

آتوود.محکوم.به.توطئه.برای.سرقت.شدند.و.
به.ترتیب.9.و.18.ماه.مجازات.شدند.

1991: دوران حبس
در.ســال.1991،.هورن.به.جرم.حمل.مواد.منفجره.به.سه.سال.
حبس.محکوم.شــد..افکار.او.در.زندان.جدی.تر.هم.شد..در.جون.
1993.او.در.خبرنامه.ی.حامیــان.زندانیان.فعال.حقوق.حیوانات.
نوشت:.»حیوانات.همچنان.می.میرند.و.شکنجه.کماکان.بیشتر.و.
بیشــتر.می.شود..پاسخ.مردم.چیست؟.مصرف.برگرهای.گیاهی.و.
آبجو.بیشتر.و.بی.تفاوتی..دیگر.هیچ.جنبش.آزادی.بخش.حیواناتی.
وجود.ندارد..مدت.هاست.که.مرده.است..تمام.چیزی.که.باقی.مانده،.
تعداد.کمی.فعال.است.که.اهمیت.می.دهند.و.عمل.می.کنند....اگر.
عمل.نکنید،.یعنی.این.جنایات.را.بخشیده.اید؛.اگر.نجنگید،.پیروز.
نخواهید.شد.و.اگر.پیروز.نشوید،.مسئول.مرگ.و.زجری.خواهید.

بود.که.ادامه.می.یابد.«
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• کار گذاشتن بمب های آتشین و دستگیری
گفته.می.شود.هورن.بعد.از.آزاد.شدنش.از.زندان.در.سال.1994،.
به.عنوان.یک.گروهک.مخفی.تک.نفره.شروع.به.فعالیت.کرد..هورن.
مرد.کم.حرفی.بــود.و.ترجیح.می.داد.به.تنهایی.بیرون.برود.و.کار.

خود.را.انجام.دهد.
انفجارهای.آتش.زای.شبانه.ی.زیادی.به.وسیله.ی.مواد.محترقه.ی.

خانگی.در.دو.ســال.بعدی.در.شــهرهای.

آکســفورد،.کمبریــج،.یــورک،.هروگیت،.

لندن،.بریستول.و.همچنین.نیوپورت.و.راید.

در.آیــل.آو.وایت.صــورت.گرفت..حمالت،.

پوتین.فروشی.ها،.فروشــگاه.های.هالفوردز.

و.فروشگاه.های.محصوالت.چرمی.را.هدف.

قرار.دادند..برخی.از.حمالت.را.»مجاهدین.
حقــوق.حیوانات«.)ARM(.به.عهده.گرفتنــد،.نامی.که.فعاالنی.
که.نمی.خواســتند.سیاست.بدون.خشونت.»جبهه.ی.آزادی.بخش.
حیوانات«.)ALF(.را.بپذیرند،.ناخواسته.برای.خود.برگزیدند..مان.
می.نویسد.که.این.کار.چندان.سختی.نبود.که.به.این.نتیجه.برسید.
که.هورن.با.این.حمالت.در.ارتباط.بود،.زیرا.تعداد.بســیار.کمی.از.
فعاالن.چنین.می.کردند.و.هورن.یکی.از.دو.آتشه.ها.بود.که.این.کار.
را.انجام.می.داد..به.همین.دلیل.پلیس.به.شدت.او.را.تحت.نظر.گرفته.
بود..به.گفته.ی.مان،.هورن.می.دانست.که.سرانجام.دستگیر.خواهد.
شد،.با.این.حال.او.فعالیت.های.حقوق.حیوانات.را.به.مثابه.یک.جنگ.
می.دید.و.حاضر.بود.یکی.از.تلفات.باشــد..پلیس.پس.ازانفجارهای.
آیل.آو.وایت،.خانه.ی.او.را.بازرسی.کرد.و.از.یافتن.موادی.در.ارتباط.
با.حمالت.اخیر.خبر.داد،.اما.او.همچنان.متهم.نشد..پلیس.کماکان.
او.را.تحــت.نظر.گرفت.تا.اینکه.هــورن.در.جوالی.1996.به.جرم.

کار.گذاشتن.دو.بمب.آتشین.که.برای.انفجار.

در.شب.در.فروشگاه.های.مرکزی.بریستول.
برنامه.ریزی.شده.بود.دستگیر.شد.

• 1997: محکومیــت به 18 ســال 
زندان

دادگاه.هــورن.به.جرم.آتش.زنی.عمــدی.در.12.نوامبر.1997،.

6هفته.پس.از.پایان.دومین.اعتصاب.غذای.او،.در.دادگاه.بریســتول.

کراون.آغاز.شــد..او.به.جرم.خود.به.تالش.برای.به.آتش.کشــیدن.

فروشگاه.های.بریستول.اقرار.کرد،.اما.هرگونه.دخالت.در.حمالت.آیل.

آو.وایت.را.انکار.کرد..اگرچه.هیچ.مدرک.واضحی.برای.ارتباط.دادن.

هورن.به.وقایع.آیل.آو.وایت.وجود.نداشــت،.وکالی.مخالف.هورن.

با.موفقیت.اســتدالل.کردند.که.مواد.محترقه.ی.استفاده.شده.در.

بریستول.و.آیل.آو.وایت.به.قدری.شبیه.به.هم.بوده.اند.که.هورن.را.

باید.مسئول.هردو.حادثه.دانست..از.او.14.بار.تست.هویت.گرفتند،.
اماهیچ.کدام.از.شاهدان.او.را.انتخاب.نکردند.

در.5.دسامبر.1997.دادگاه.هورن.را.به.18.سال.حبس.-.بلندترین.

حکم.تعیین.شده.برای.یک.معترض.حقوق.حیوانات-.محکوم.کرد..

به.علت.شباهت.بین.مواد.منفجره.در.بریستول.و.مواد.استفاده.شده.

در.انفجارهای.دیگر.در.آیل.آو.وایت،.هورن.

متهم.به.عامل.خسران.در.حدود.3.میلیون.

پوند.در.ســال.1994.به.علت.تخریب.یکی.

از.شعبه.های.فروشگاه.های.شرکت.بوتس.در.

نیوپورت.شد،.زیرا.این.شرکت.محصوالتش.

را.بر.روی.حیوانات.آزمایش.می.کرد..او.بعدها.

به.آتش.زدن.فروشگاه.های.زنجیره.ای.جزیره.

کــه.کت.های.خز.می.فروختند.نیز.متهم.شــد..»مجاهدین.حقوق.

حیوانات«.)ARM(.مدعی.انجام.وقایع.آیل.آو.وایت.شــدند..رابین.

وب.فعال.دفتر.مطبوعاتی.آزادی.بخش.حیوانات.می.نویسد.که.خود.
به.سختی.از.اتهام.به.جرم.از.همان.حادثه.گریخته.است.

اعتصاب غذاها
• ژانويه ی 1997: 35 روز

در.6.ژانویه.ی.1997،.6.ماه.پس.از.حبس.تعلیقی.به.خاطر.بمب.

گذاری.ها،.هورن.اعالم.کرد.لب.به.غذا.نخواهد.زد،.مگر.اینکه.دولت.

محافظه.کار.»جان.میجر«.پیمانی.ببندد.و.در.طول.5.سال.بعد.از.

حمایــت.از.آزمایش.بر.حیوانات.کناره.گیری.کند..از.آنجا.که.انتظار.

مــی.رفت.حزب.کارگر.در.انتخابات.عمومی.پیش.رو.پیروز.شــود،.

هورن.اعتصابش.را.در.9.فبریه،.پس.از.35.روز.پایان.داد؛.زمانی.که.

الیوت.مورلی.سخنگوی.گروه.رفاه.حیوانات.

حزب.کارگر.نوشت:.»حزب.کارگر.متعهد.به.

کاهش.دادن.و.به.پایان.رســاندن.تدریجی.
تشریح.حیوانات.است.«

اعتصــاب.غــذای.او.عامــل.افزایش.در.

فعالیت.های.حقوق.حیوانات.شــد؛.از.جمله.

آزادسازی.گربه.های.مزرعه.ی.هیل.گروو.در.آکسفوردشیر.که.گربه.

ها.را.برای.آزمایشگاه.ها.پرورش.می.دادند،.خسارت.به.مرکز.پرورش.

حیوانات.هارالن.و.آزادســازی.تازی.های.کانسورت.کنلز،.تخریب.7.

کامیون.حمل.گوشت.ماکیان.در.مرغداری.باکستد.نورثمپتونشیر،.

محاصره.ی.بندر.دوور.و.خسارت.سنگین.به.یکی.از.شعبه.های.مک.

دانلدز.در.شــهر،.و.نجات.دادن.خرگوش.هــای.مزرعه.ای.که.برای.
تشریح.پرورش.داده.می.شدند.

6 ماه پس از حبس تعلیقی به خاطر 
بمب گذاری ها، هورن اعالم کرد 
لب به غذا نخواهد زد، مگر اينکه 
دولت محافظه کار »جان میجر« 

پیمانی ببندد و در طول 5 سال بعد 
از حمايت از آزمايش بر حیوانات 

کناره گیری کند. 

اعتصاب غذای او عامل افزايش در 
فعالیت های حقوق حیوانات شد؛

 از جمله آزادسازی گربه های يک 
پرورشگاه گربه که گربه ها را 

برای آزمايشگاه ها 
پرورش می داد
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• آگوست 1997: 46 روز
دومین.اعتصاب.غذا.در.11.آگوست.1997.آغاز.شد..هدف.هورن.
این.بود.کــه.دولت.حزب.کارگر.را.مجاب.بــه.باطل.کردن.تمام.
مجوزهای.آزمایشــات.بر.حیوانات.در.طول.زمانی.توافقی.کند..بار.
دیگر،.حمایت.های.بیشتری.از.این.حرکت.او.شد..در.12.سپتامبر.
1997.راهپیمایی.هایی.در.لندن.و.ساوثهمپتون.انگلستان،.هیگ.
هلند،.کلیولند.اوهایوی.امریکا.و.دانشــگاه.اومئا.در.سوئد.برپا.شد.
و.تظاهر.کنندگان.تالش.به.حمله.برای.آسیب.زدن.به.آزمایشگاه.
هــا.کردند..400.نفر.در.مرکز.تحقیقاتی.شــمراک،.300.نفر.در.
ســاختمان.آزمایشــگاه.های.ویکم.و.عده.ای.روبروی.دفاتر.حزب.
کارگر.تظاهرات.کردند..فعاالن.در.مقابل.مرکز.تست.های.حیوانی.
هانتینگدون.در.کمبریجشــیر،.کمپی.برپا.کرده.و.شروع.به.حفر.
تونل.هایی.زیرزمینی.برای.خروج.سریع.تر.حیوانات.کردند..مزرعه.
ی.خوکچه.های.هندی.در.نیوچرچ.در.ماه.سپتامبر.مورد.حمله.قرار.

گرفت.و.600.خوکچه.ی.هندی.از.آن.خارج.شدند.
هــورن.اعتصابش.را.در.26.ســپتامبر.در.حالی.پس.از46.روز.
ترک.غذا.پایان.داد.که.لرد.گرث.ویلیامز.با.حامیان.هورن.پیمان.
نامه.ای.را.به.امضا.در.آورد.که.در.آن.قول.مذاکره.ی.مستقیم.با.
دولت.داده.شده.بود..این.نخستین.باری.بود.که.یک.مقام.واالی.
دولتی.رســمآ.حاضر.شــده.بود.با.فعاالن.جنبش.آزادی.بخش.
حیوانات.به.مذاکره.بنشیند.و.این.از.نظر.هورن.و.حامیانش،.طی.

کردن.یک.گام.مهم.به.جلو.تلقی.می.شد.

• اکتبر 1998: 68 روز
بلندترین.اعتصاب.غذای.هورن.در.6.اکتبر.1998.شــروع.شد.
و.68.روز.بعــد،.در.13.دســامبر.به.اتمام.رســید..این.اعتصاب،.
موضــوع.آزمایش.بر.حیوانات.را.به.مهمترین.موضوع.سیاســی.
بریتانیــا.تبدیل.کرد،.درحالی.که.وضعیت.وخیم.او.در.زندان.در.

تیترهای.اصلی.روزنامه.های.سرتاسر.دنیا.عنوان.شد.
این.بار.درخواســت.های.هورن.وسیع.و.خاص.بود..او.خواستار.
توقــف.صدور.مجوز.بــرای.آزمایش.بر.حیوانــات.و.عدم.تمدید.
مجوزهای.جاری،.ممنوعیتی.بر.تمام.تشــریح.های.جانوری.برای.
اهداف.غیر.پزشکی.)آرایشی.و.بهداشتی(،.تعهدی.برای.متوقف.
کردن.تمام.تشــریح.های.جانوری.از.تاریــخ.6.ژانویه.ی.2002،.
پایان.یافتن.فوری.تمام.آزمایشات.حیوانی.در.موسسه.ی.پورتون.
داون.و.بسته.شــدن.همیشگی.کمیته.ی.جراحی.حیوانات.شد..
او.اعالمیه.ای.صــادر.کرد.که.حامیان.جنبش.حیوانات.از.آن.به.

عنوان.کالم.اتحاد.نام.می.برند:
»این.جنگ.برای.ما،.خواســته.های.ما.و.نیازهای.ما.نیســت،.که.
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برای.تمام.حیوان.های.زجر.کشیده.و.کشته.شده.در.آزمایشگاه.های.

تشریح.و.برای.تمام.حیواناتی.ست.که.در.همان.آزمایشگاه.ها.زجر.

خواهند.کشید.و.خواهند.مرد،.مگر.اینکه.ما.همین.االن.این.تجارت.

شیطانی.را.متوقف.کنیم..روح.حیوانات.شکنجه.شده.نیازمند.شدید.

عدالت.است،.فریاد.آن.ها.برای.آزادی.ست..ما.می.توانیم.این.عدالت.

را.به.وجود.آورده.و.این.آزادی.را.به.ارمغان.آوریم..حیوانات.به.جز.ما.
کسی.را.ندارند..ما.آن.ها.را.ناامید.نخواهیم.کرد.«

مان.می.نویســد.که.این.بار.اعتصاب.غذا.برای.هورن.ســخت.تر.

بود..شاید.دلیلش.آســیب.هایی.بود.که.از.دو.اعتصاب.غذای.قبلی.

دیده.بود..او.در.روز.دهم.اعتصابش.به.قسمتی.از.بیمارستان.منتقل.

شد.که.گفته.می.شود.سلول.مخصوص.معتصبان.بود.و.دستشویی.

هم.نداشــت..او.بعدها.به.خاطر.فشار.اعتراض.هوادارانش.به.سلولی.

معمولی.برده.شد..پس.از.از.دست.دادن.25.درصد.چربی.بدنش،.در.
روز.چهل.و.سوم.برای.او.دعای.پیش.از.مرگش.را.خواندند.

دولت.حزب.کارگر.رسمآ.

تسلیم.خواسته.های.هورن.

نشــد.و.اعالم.کرد.با.هورن.

یا.هوادارانــش.مذاکره.ای.

نخواهد.کــرد،.اما.مخفیانه.

با.آن.ها.به.مذاکره.نشست..

تونــی.کالرک.هورن.را.در.

12.نوامبر.در.زندان.مالقات.

کرد.تا.جلســه.ی.دیگری.

میان.طرفــداران.هورن.و.

وزارت.کشور.تشکیل.دهد،.
که.در.19.نوامبر،.چهل.و.چهارمین.روز.اعتصاب.برگزار.شد..هورن.
پس.از.جلسه،.بیانیه.ای.داد.و.گفت.که.از.موضعش.کنار.نمی.کشد.
و.همچنان.به.اعتصابش.ادامه.می.دهد..پس.از.آن،.او.از.خواسته.اش.
برای.تشکیل.یک.گروه.قانون.گذار.برای.اصالح.قوانین.آزمایش.بر.
حیوانات،.که.حزب.کارگر.وعده.ی.انجامش.را.در.صورت.پیروز.شدن.

در.انتخابات.داده.بود،.صرفه.نظر.کرد.
در.چهل.و.ششمین.روز.اعتصاب،.در.حالی.به.بیمارستان.عمومی.
یورک.منتقل.شــد.که.از.کم.آبی.بدن.پس.از.یک.هفته.اســتفراغ.
پیاپی.رنج.می.برد..در.روز.پنجاه.و.دوم.بنا.به.گزارشات،.او.درد.طاقت.
فرسایی.داشت،.به.سختی.می.دید.و.در.خطر.رفتن.به.کما.بود..بنا.
به.گفته.ی.مان،.طرفدارانش.برایش.نوارهای.صدای.ضبط.شده.ی.
مذاکراتشان.با.دولت.را.می.آوردند.که.او.به.سختی.می.توانست.بر.
آن.ها.متمرکز.شــود..مان.می.نویسد.که.هورن.تصمیم.گرفت.به.
مدت.سه.روز.شربت.پرتقال.و.چای.شیرین.بنوشد.تا.برای.چند.روز.

از.رفتن.به.کما.جلوگیری.کند.و.بتواند.مذاکرات.را.بفهمد..این.باعث.
شد.بعد.ها.رسانه.ها.از.این.اعتصاب.به.عنوان.یک.فریب.نام.ببرند.

• فعالیت ها در حمايت از هورن
حمایتی.بین.المللی.از.هورن.از.سوی.فعاالن.انجام.شد..در.یورک.
و.لندن.معترضان.بیرون.از.بیمارستان.و.مقابل.ساختمان.پارلمان،.
با.در.دســت.داشتن.شمع.و.پالکارد.و.عکس.های.هورن.شب.زنده.

داری.کردند.
در.24.نوامبر،.در.روز.آغــاز.به.کار.پارلمان،.فعاالن.پرچمی.را.به.
حمایت.از.هورن.در.مقابل.ماشــین.ملکه،.در.حالی.که.به.ســمت.
ساختمان.مجلس.در.حرکت.بود،.نگه.داشتند..معترضین.در.مقابل.
ســاختمان.آزمایشگاه.های.بیبرا.و.مزرعه.ی.سمورهای.ویندمیلک.
راهپیمایی.کردند..در.فنالند.400.روباه.و.200.راکون.از.یک.مزرعه.
ی.تولید.خز.نجات.داده.شدند..یکی.از.انجمن.های.حامی.تست.های.
حیوانی.مــورد.حمله.قرار.
فراوانی. تظاهرات. و. گرفت.
ســفارت.های. مقابــل. در.
انگلستان.در.نقاط.مختلف.

دنیا.برگزار.شد.

• تهديدهای به مرگ
وقتی.به.نظر.می.رســید.
که.هورن.در.شــرف.مرگ.
حقوق. مجاهدین. اســت،.
حیوانات.به.وسیله.ی.رابین.
وب،.فعال.دفتر.مطبوعاتی.آزادی.بخش.حیوانات،.اعالمیه.ای.صادر.
کردند.و.در.آن.چهار.دانشــمند.را.با.ذکر.نام.و.شــش.تن.دیگر.از.
دانشمندان.را.بدون.آوردن.نامشان،.در.صورت.مرگ.هورن،.تهدید.

به.ترور.کردند.
پلیس.افراد.نام.برده.در.این.لیســت.را.به.سرعت.تحت.محافظت.

خود.قرار.داد..از.برخی.از.آن.ها.تا.سال.ها.محافظت.می.شد.

• بازگشت به زندان
به.گفته.ی.کیث.مان،.در.روز.شصت.و.سوم.یک.گوش.هورن،.
یک.چشم.و.کبدش.از.کار.افتادند.و.او.به.شدت.درد.می.کشید..
برای.ظهر.روز.شصت.و.ششم.قراری.ترتیب.داده.شد.تا.حامیانش.
مدارکی.را.که.از.وزارت.کشور.فکس.شده.بود.و.پیشنهاداتی.که.
دولت.احتماآل.عملی.می.نمود.را.ارائه.می.کرد،.به.او.نشان.دهند..
قرار.شــد.اگر.این.پیشــنهادات.حتی.اندکی.واقعی.جلوه.کند،.
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هورن.به.اعتصابش.پایان.دهد..در.اوایل.صبح.روز.10.دســامبر.

1998.)روز.شصت.و.ششــم(،.بدون.اطالع.قبلی.به.هواداران.و.

خانواده.اش،.او.را.از.بیمارستان.به.زندان.فول.ساتن.بازگرداندند..

وزارت.کشــور.اینگونه.توضیح.داد.که.چون.هورن.نمی.پذیرفت.

تحت.درمان.قرار.گیرد،.دیگر.نیازی.به.ماندنش.در.بیمارســتان.

نبود..مان.می.نویسد.که.هورن.به.توهم.افتاده.بود.و.دیگر.به.یاد.
نمی.آورد.که.چرا.در.اعتصاب.غذا.به.سر.می.برد.

• پايان سومین اعتصاب غذا
دو.نظر.در.مورد.دلیل.پایان.دادن.هورن.به.اعتصابش.ذکر.شــده.
اســت..به.گفته.ی.مان،.هورن.دو.روز.پس.از.بازگشتش.به.زندان،.
بدون.هیچ.توضیحی.اعتصابش.را.شکســت.و.سریعآ.به.بیمارستان.
بازگردانده.شــد؛.اما.به.گفته.ی.رســانه.ها،.یکی.از.اعضای.پارلمان.
کرسی.ریاســت.کمیته.ی.جراحی.حیوانات.را.به.مایکل.بنر.داد.تا.
جلســه.ای.با.یان.کاوزی،.رئیس.گــروه.پارلمانی.تمام.حزب.ها.در.
بخش.رفاه.حیوانات.برگزار.کرده.تا.درباره.ی.وضعیت.آزمایشات.بر.
حیوانات.در.بریتانیا.به.بحث.بنشینند..این.از.دید.هورن.یک.امتیاز.
از.سوی.دولت.به.حساب.می.آمد.و.او.راضی.شد.در.روز.13.دسامبر.
1998.به.اعتصابش.پایان.دهد..دوســتان.هورن.مشــکوک.به.این.
هستند.که.در.دو.روزی.که.او.از.بیمارستان.به.زندان.بازگشت،.اتفاق.
عجیبی.رخ.داده.اســت..مان.می.نویسد:.»ممکن.است.هیچ.وقت.
مشخص.نشود.که.چه.اتفاقی.در.آن.دو.روز.بازگشت.هورن.به.زندان.
برایش.رخ.داده.است،.اما.تمام.نزدیکانش.مشکوک.به.این.هستند.که.

اتفاق.خاصی.برایش.رخ.داده.و.او.دیگر.خود.سابقش.نشد.«
پاسخ.رســانه.های.بریتانیا.به.پایان.گرفتن.اعتصاب.هورن.بسیار.
منتقدانه.بود..نشریات.بر.ســه.روزی.که.هورن.آب.پرتقال.و.چای.

شیرین.نوشــیده.بود.تمرکز.کرده.بودند.و.ادعا.می.کردند.که.این.
اعتصاب.یک.فریب.کامل.بوده.است.

• اکتبر 2001: 15 روز
هورن.سالمت.خود.را.بهبود.نبخشید..به.نقل.از.مان،.او.دست.به.
اعتصابات.غذایی.بی.دلیل.بی.شــماری.در.زندان.زد..کار.به.جایی.
رسید.که.دیگر.کسی.جز.زندان.بانان.نمی.دانست.که.آیا.او.چیزی.
مــی.خورد.یا.نه..او.آخرین.اعتصابــش.را.در.21.اکتبر.2001.آغاز.
کرد.و.15.روز.بعد.به.دلیل.نارســایی.کبد.از.دنیا.رفت..او.حکمی.را.
امضا.کرد.که.طبق.آن.درمان.پزشــکی.خود.را.نپذیرفته.بود.و.روان.
پزشکان.او.را.از.نظر.روانی.سالم.تشخیص.دادند.که.بدین.معنی.بود.

که.مسئولین.در.این.امر.دخالتی.نکرده.اند.
واکنش.های.انتقادی.رسانه.ها.پس.از.مرگ.او.نیز.ادامه.یافت..کوین.

تولیس.در.گاردین.نوشت:
»او.در.زندگیش.کسی.نبود..یک.نظافتچی.ناموفق.بود.که.به.یک.
بمب.گذار.تبدیل.شد؛.اما.او.با.مرگش.به.عنوان.اولین.فدایی.موفق.
ترین.گروه.تروریستی.که.بریتانیا.تاکنون.به.خود.دیده.است،.یعنی.

جنبش.حقوق.حیوانات،.خواهد.درخشید.«
پیکــر.بری.هورن.در.زادگاهش.نورثمپتون،.زیر.یک.درخت.بلوط.
در.قبرستانی.جنگلی،.پیچیده.در.لباس.تیم.فوتبال.نورثمپتون.تاون.
به.خاک.سپرده.شد..700.نفر.در.مراسم.خاکسپاری.هورن.شرکت.
کردند.و.تابوتش.را.تا.شــهر.همراهی.کردند.و.پرچمی.در.دســت.
داشــتند.که.بر.روی.آن.نوشته.شده.بود:.»دولت.حزب.کارگر.دروغ.

گفت،.بری.مرد.«

منبع.:.ویکي.پدیا.انگلیسي.
http://en.wikipedia.org/wiki/Barry_Horne
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مباش در پی آزار و هـر چه خـواهی کـن
که در طريقت ما غیر از اين گناهی نیست

.
همان.گونه.که.ما.انسان.ها.در.جوامع.خود.دارای.قوانین.و.حقوقی.
برای.زیستن.هستیم.که.رعایت.نکردن.آنها.موجب.پدید.آمدن.ظلم.
و.ستم.وافری.می.گردد،.حیوانات.نیز.دارای.حقوق.طبیعی.هستند..
بی.گمان.تفاوت.هایی.بین.گونه.انســان.و.حیوان.است..اما.هر.ذهن.
خردمندی.از.خود.می.پرســد،.آیا.ما.آدمیان.با.قدرت.و.هوشی.برتر.

نســبت.به.دیگر.جانداران.این.کره.خاکی،.حق.داریم.از.آنها.
به.هر.شکلی.ســود.ببریم؟.می.دانیم.که.حیوانات.

به.طور.کلی.از.آنچه.»هوش.برتر.یا.انســانی«.
می.نامیم.فراتر.نیســتند..این.در.حالی.است.
که.آگاهی.داریم.حیوانات.در.حد.خود.داری.
هوش.و.احساس.هستند..حتی.در.اکثر.موارد.

احساســات.و.آنچه.طبیعت.برای.حیوانات.به.
ارمغان.آورده.اســت.در.هر.گونه.به.شکلی.خاص.

از.انســان.برتر.اســت؛.همچون.حس.بویایی.سگ.ها.یا.
حس.بینایــی.عقاب.ها.و.یا.رفتارهای.طبیعی.کبوترها..پس.به.این.
ترتیب.برتری.ما.در.»هوشــمندی«.با.تســلط.و.شعور.برتر.نسبت.
به.دیگر.گونه.ها.ایجاب.می.کند.که.در.مقابل.حقوق.حیوانات.تأمل.
کنیم..حیواناتی.که.از.لحاظ.زیستی.آنچان.با.ما.در.تضاد.نیستند.که.
بخواهیم.درد.و.رنجی.را.که.آنها.متحمل.می.شــوند.نادیده.بگیریم.
و.بی.رحمانه.همچون.وسایلی.برای.رسیدن.به.مقصود.های.انسانی.
خود.)با.هماورد.خواهی.برای.برپایی.دنیایی.بهتر(،.سواستفاده.کنیم.

و.خودپسندی.خود.را.با.نقاب.عقالنیت.بپوشانیم.
امروزه.بهره.کشی.از.حیوانات.و.رنج.و.ستمی.که.بر.آنها.وارد.می.آید.
به.یکی.از.چالش.برانگیزترین.مقوله.های.اخالق.نظری.و.کاربردی.
تبدیل.شده.است..در.بند.کشیدن.حیوانات.در.جهت.ارضای.اهداف.
سودجویانه.در.زمینه.های.گوناگون.در.فرهنگ.روزمره.بشر.امروزی.

دیده.می.شود..صنایع.غذایی،.پوشاک.و.همچنین.مؤسسات.تحقیقات.

پزشکی.از.پیشتازان.و.سردمداران.آسیب.و.رنجی.هستند.که.به.طور.

روز.افزون.بر.حیوانات.تحمیل.می.شــود..با.این.همه،.جنبش.های.

حامی.حقوق.حیوانات.با.تالش.هایی.که.در.سرتاسر.جهان.به.خرج.

می.دهند،.توانسته.اند.تا.حدی.از.میزان.رنج.و.استثمار.وارد.شده.بر.

حیوانات.بکاهند.و.نویدی.باشند.برای.آزادی.و.احقاق.حقوق.از.دست.
رفته.حیواناِت.در.بند.

گروه.»ایرانیان.مخالف.آزمایش.روی.حیوانات«.شاخه.ای.از.فعاالن.

و.مدافعان.حقوق.حیوانات.در.ایران.می.باشند.که.محور.تالش.خود.

را.روی.آزادی.حیوانات.آزمایشــگاهی.از.قفس.های.آزمایشگاه.های.

مراکز.آموزشی.و.تحقیقاتی،.متمرکز.کرده.است..گروه.

هم.اکنون.عمده.تالش.خود.را.بر.روی.پیاده.سازی.

انــواع.روش.هــای.جایگزین.آزمایــش.بر.روی.

حیوانات.متمرکز.کرده.اســت؛.ابزارهای.چند.

رسانه.ای.آموزشی.)اسالید،.فیلم.و.نرم.افزار.های.

کامپیوتری(.و.مانکن.های.ســاده.تا.پیشــرفته.

شبیه.ســازحیوانات.از.نمونه.هــای.این.جایگزین.ها.

می.باشند..گروه.»ایرانیان.مخالف.آزمایش.روی.حیوانات«.

با.بهره.گیری.از.روش.های.نوین.ســودمند.و.برتر.جهانی.سعی.دارد.

در.این.زمینه.دانش.و.بینش.جدید.را.در.بین.اساتید.و.دانشجویان.
دانشگاه.های.علوم.پزشکی.و.دامپزشکی.کشور.معرفی.و.ترویج.کند.

فعالیت های گروه
ســفارش.و.تهیــه.ابزارهــای.جایگزین.از.نهاد.هــای.خارج.از.
کشــور.یکی.از.اصلی.ترین.فعالیت.های.گروه.»حمایت.از.حقوق.
.»InterNiche«.حیوانات«.است..در.این.راستا.گروه.با.مؤسسه
)آمــوزش.با.شــفقت(.و.همچنیــن.»AnimaLearn«.که.از.
جمله.ســازمان.های.برجسته.فعال.حقوق.حیوانات.آزمایشگاه.ها.
در.ســطح.بین.المللی.می.باشــند،.برای.تهیه.ابزارهای.جایگزین.

آزمایش.های.حیوانی.ارتباط.برقرار.کرده.است.
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انواع.اسالید،.فیلم.و.نرم.افزارهای.آموزشی.)تهیه.شده.از.مؤسسه.

InterNiche(.به.همراه.مانکن.های.ساده.تا.پیشرفته.شبیه.ساز.

.)AnimaLearn.حیوانات،.فیلم.و.کتاب.)تهیه.شده.از.مؤسسه

.Electronic.Atlas.Of.Equine«.نرم.افــزار و.همچنیــن.

Dentistry«.)اهدایــی.توســط.پرفســور.Alnady.اســتاد.

دامپزشکی.دانشــگاه.قاهره،.مصر(.از.جمله.ابزارهایی.هستند.که.

هم.اکنون.گروه.به.آنها.مجهز.است.و.برای.آموزش.در.دانشگاه.های.
علوم.پزشکی.و.دامپزشکی.کشور.قابل.استفاده.می.باشد.

شــرکت.Arax.از.جمله.شــرکت.های.داخلی.ای.می.باشد.که.در.

خریــد،.ورود.و.توزیع.ابزارهای.جایگزین.در.ســطح.کالن.با.گروه.
همکاری.می.کند.

هم.اکنون.گــروه.»ایرانیان.مخالف.آزمایــش.روی.حیوانات«.با.

همراهی.تعدادی.از.اســاتید.پیشــرو.کشــور.در.جایگزین.سازی.

ابزارهــای.آزمایش.غیرحیوانی،.طرح.پیاده.ســازی.این.ابزارها.در.

کالس.های.آموزشی.و.آزمایشگاهی.دانشجویان.را.در.دست.بررسی.

دارد..اساتیدی.از.دانشگاه.تهران،.شهید.بهشتی،.ارومیه،.شهر.کرد،.

تبریز،.کرمان.و.آزاد.تا.به.امروز.در.شناســاندن.ابزارهای.جایگزین.

با.گروه.همکاری.های.ارزشــمندی.داشــته.اند..همچین.به.منظور.

تســریع.در.اطالع.رســانی،.گروه.عالوه.بر.ایجاد.پایگاه.و.خبرنامه.

اینترنتی،.اقدام.به.طراحی.و.ســاخت.دو.ســری.بروشور.و.هشت.

سری.پوستر.و.همچنین.یک.فیلم.18.دقیقه.ای.به.همراه.ترجمه.ای.

.)InterNiche(.»بر.فیلم.آموزشی.مؤسسه.»آموزش.با.شفـقت

و.ترجـــمه.ای.بر.مصـاحبه.خانم.Jan.Creamer.)مدیر.انجمن.

بین.المللی.ضد.کالبدشــکافی.NAVS(.نموده..است..مجموع.این.

تولیدات.به.همراه.نســخه.کاملی.از.کتاب.ها.و.نوشتار.های.مرتبط.

.CD.و.همچنین.بخشــی.از.نرم.افزارهای.جایگزین.در.قالب.یک
گردآوری.شده.است.

فعالیت.های.منســجم.و.ازپیش.برنامه.ریزی.شده.برای.شرکت.و.

اطالع.رسانی.در.ســمینارها.و.کنگره.های.پژوهشی.علوم.پزشکی.و.

دامپزشکی.کشور.از.دیگر.فعالیت.های.انجام.شده.گروه.تاکنون.است..

که.عالوه.بر.رونمایی.از.طرح.های.جایگزین،.نصب.پوســتر.و.توزیع.

بروشور،.با.اساتید.و.دانشجویان.نیز.به.طور.موردی.به.بحث.و.تبادل.

نظر.پرداخته.شده.اســت..به.طوری.که.در.این.سمینارها.گام.های.
نخست.جایگزین.سازی.ابزارهای.مربوط،.برداشته.شده.است.

از.آن.جمله.می.توان.به.شرکت.در.کنگره.جراحی.دامپزشکی.)بهمن.

1388(.به.میزبانی.دانشگاه.آزاد.اشاره.کرد.که.دامنه.اعتراضات.گروه.تا.

سطح.مدیریت.و.ریاست.جلسه.نیز.کشیده.شد..همچنین.می.توان.از.

شرکت.در.کنگره.دامپزشکی.)اردیبهشت.1389(.به.میزبانی.دانشگاه.

ایران.یاد.کرد.که.وسیع.ترین.فعالیت.گروه.تاکنون.نیز.بوده.است..توزیع.

400.عدد.CD.و.بروشور.در.میان.اساتید.و.دانشجویان.شرکت.کننده.

در.کنگره،.پخش.فیلم.18.دقیقه.ای.گروه.در.برنامه.اختتامیه.کنگره،.

برگزاری.ارایه.ای.با.موضوع.معرفی.روش.های.جایگزین.آزمایش.بر.روی.

حیوانات.و.همچنین.حضور.در.طی.ارایه.های.دانشجویی،.نقد.اخالقی.

و.علمی.آزمایش.ها.و.پژوهش.های.انجام.گرفته.از.جمله.این.اقدامات.
در.سمینار.مزبور.بوده.است.

ارتباط و همکاری با گروه
گروه.»ایرانیان.مخالف.آزمایش.روی.حیوانات«.جمعی.مستقل.و.
خودجوش.متشکل.از.افراد.حامی.حقوق.حیوانات.است.که.تصمیم.
دارد.زبانی.باشد.برای.بی.زبانان،.مدافعی.باشد.در.دفاع.از.بی.دفاعان.
و.دادخواهی.برای.ســتم.دیدگان..با.امید.به.آگاه.تر.شــدن.اساتید.و.
دانشجویان.کشورمان.برای.احقاق.حق.نادیده.گرفته.شده.حیوانات.
تا.بتوانیم.هم.پای.طبیعت.یاری.رسان.راستین.حیوانات.و.انسان.ها.

باشیم.
برای.آشنایی.بیشتر.با.فعالیت.ها.و.ابزارهای.جایگزین.و.همچنین.
همکاری.با.گروه.برای.گســترش.و.جایگزین.سازی.دانش.نوین.به.
.www.NoAnimalTesting.ir.تارنمای.اصلی.گروه.به.آدرس
مراجعه.کرده..همچین.می.توانید.در.خبرنامه.و.مرکز.اطالع.رسانی.
www.groups.yahoo.com/group/ آدرس. بــه. گــروه.

NoAnimalTesting.عضو.شوید.
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.ماده.ســگی.به.همراه.هشت.توله..شــیرخوارش.که.به.منظور.

تشــریح.و.آموزش.بــرای.دانشــجویان.دامپزشــکی.نگهداری.

می.شــدند.با.تالش.های.گروه.»ایرانیان.مخالــف.آزمایش.روی.
حیوانات«.نجات.یافتند.

نجات 9 قالده 
سگ از دانشگاه 

آزاد اسالمی 
واحد علوم 

تحقیقات

نظر.به.اینکه.گروه.مخالفان.آزمایش.روی.حیوانات.مدت.هاســت.

در.تالش.برای.معرفی.و.آگاه.کردن.جامعه.دامپزشــکی.کشــور.از.

کشتار.بی.مورد.حیوانات.در.کالس.های.تشریح.برای.دانشجویان.و.

همچنین.معرفی.روش.های.نوین.و.به.روز.به.جای.تشریح.و.آزمایش.

روی.حیوانات.می.باشــد،.موفق.شدند.شنبه.22.آبان.با.تالش.های.

دکتر.صافی.استاد.کلینیکال.پاتولوژی.و.از.اعضای.گروه.و.همچنین.

دکتر.عظمایی.از.اساتید.دانشکده.دامپزشکی.واحد.علوم.و.تحقیقات.

دانشــگاه.آزاد.واقع.در.شهریار،.هشت.توله.را.به.همراه.مادرشان.از.
مرگ.رهایی.بخشند.

انتقال.توله.ها.به.سبد
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صبح.همان.روز.در.ســالن.آمفی.تئاتر.این.دانشــگاه.جلسه.ای.با.

سخنرانی.دکتر.صافی.در.راستای.معرفی.روش.های.نوین.و.جایگزین.

به.جای.استفاده.از.حیوانات.در.آزمایشگاه.ها.برگزار.گردید..در.این.

جلسه.آزمایش.روی.حیوانات.با.توجه.به.پیشرفت.های.صورت.گرفته.

منسوخ.و.خالف.اخالق.علمی.دانسته.و.در.ادامه.به.تشریح.روش.های.
جایگزین.و.آزمایش.روی.حیوانات.پرداخته.شد.

.امید.است.این.حرکت.پسندیده.که.مستلزم.توجه.و.آگاهی.افراد.

جامعه،.به.خصوص.اســاتید.و.دانشجویان.دامپزشکی.کشور.است.

مورد.توجه.قرار.گرفته.و.در.نهایت.آغازی.باشد.برای.پایان.دادن.به.
اسارت.و.مرگ.حیوانات.در.بند.

سگ.مادر.و.بچه.هایش.درون.ماشین

سگ.ها.پس.از.آزادی

سگ.ها.پس.از.شستشو.توسط.حامیان.حیوانات

25



اصالً چرا 
آزمایش روی 
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بــا.وجود.اینکه.آزمایش.روی.حیوانات.ما.را.به.نتایج.درســت.

نمی.رساند،.تحمیل.آزمایش.هایی.که.انسان.ها.هیچگاه.برای.آنها.

داوطلب.نمی.شــوند.به.حیوانات،.امتیازهای.فراوانی.برای.انسان.

داشــته.که.در.طول.زمان.مشخص.شده.اند..حیوانات.نمی.توانند.
این.اّدعا.را.رد.کنند.

همیشــه.بیش.از.اندازه.ی.کافی.جســد،.بافت.و.خون.انسانی.در.

دسترس.بوده.تا.پایه.های.دانش.ما.را.بنا.نهاده.شوند..افسوس،.در.غرب.

مسحیت.نفوذ.زیادی.داشت.و.فرمان.بلند.پایه.ی.پاپ.کالبدشکافی.را.

ناروا.دانسته.بود..در.درازای.سده.ی.دوم.میالدی،.پزشکی.رومی.به.نام.

گالن.برای.نوشتن.بیش.از.500.رساله.ی.خود.درباره.ی.فیزیولوژی.

انســانی،.آزمایشهای.بیشماری.روی.حیوانات.انجام.داد..بسیاری.از.

این.نتیجه.گیری.ها.از.پایه.نادرست.بودند.و.کمک.بزرگی.به.پررنگ.

کردن.سیاهی.در.دوره.ی.تاریک.سده.های.میانه.کردند؛.دوره.ایی.که.
سران.کلیسا.برخوردی.متحجرانه.با.کالبدشکافی.انسان.داشتند.

دوره.ی.روشنگری.)رنسانس(.وقفه.ی.کوتاهی.بوجود.آورد..فشار.

جستجوی.پاسخ.برای.پرســش.های.خردمندانه.و.رقابت.جویانه.

سرانجام.از.فهرست.ممنوعه.های.کلیسا.در.قدرت.پیشی.گرفت..

کالبدشکافی.اشــتباهاتی.را.که.از.زمان.گالن.برای.1300.سال.

دانش.پزشــکی.را.به.بیراهه.کشانده.بودند.نمایان.ساخت..تنها.با.

بررسی.الشه.ی.انسان.بود.که.علل.کالبدی.بیماریها.یکی.پس.از.
دیگری.روشن.شدند.

در.میانه.ی.ســده.ی.نوزدهم،.کلود.برنار،.مردی.که.در.نمایشنامه.

نویسی.شکســت.خورده.بود،.رو.به.آزمایش.بر.روی.حیوانات.آورد..

اشــتیاق.او.و.حجم.زیاد.نتایج.-.درســت.یا.نادرست.-.که.از.زنده.

شکافی.حیوانات.بدســت.می.آمد،.بزودی.آزمایشات.حیوانی.را.به.

کســب.و.کاری.ســودآور.تبدیل.کرد..در.این.زمان،.پژوهش.های.

پزشکی.از.قلمرو.پزشکان.خارج.شد..کسانی.که.از.تحصیالت.پزشکی.

بی.بهره.بودند.هنوز.می.توانستند.از.راه.آزمایش.روی.حیوانات.زندگی.

بگذرانند.و.البته.در.روند.علم.تأثیرگذار.باشــند..در.واقع.ماشــین.

آزمایشات.حیوانی.آنقدر.اســتنتاج.های.فراوانی.تولید.می.کرد.که.

گاهی.نتایج.برآمده.از.آن.باعث.مردود.شمردن.شواهد.بدست.آمده.
از.انسان.می.شد.

دیری.نگذشــت.که.آزمایشگران.بر.روی.حیوانات.برای.تحقیقات.

خود.پول.طلب.کردند.و.بودجه.گرفتند..پرورش.دهندگان.حیوانات،.

تأمین.کنندگان.تجهیزات.آزمایشگاهی.و.هر.حرفه.ایی.که.پیوندی.با.

این.بازار.در.حال.گسترش.داشت،.از.این.خوان.نعمت.بهره.جست..

این.صنعت.نوپا.برای.مطالعه.ی.بیماری.ها.کارآمد.می.نمود،.اگرچه.

عدم.تجانــس.عظیمی.مابین.گونه.های.حیوانــی.مختلف.و.میان.
حیوانات.و.انسان.مشاهده.می.شد.

در.دهه.ی.1930،.در.یک.اتّفاق.منفرد،.حیوان.و.انسان.نسبت.به.

یک.دارو.واکنش.مشابهی.نشــان.دادند.و.اینگونه.آزمایش.بر.روی.

حیوانات.بخشی.جدا.ناشدنی.از.فرآیند.ساخت.دارو.شد..البته.مشکل.

همچنان.ســر.جایش.بود:.انسان.و.حیوان.واکنش.متفاوتی.به.مواد.
شیمیایی.نشان.می.دادند.
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در.حالی.که.صنعت.داروســازی.بســرعت.به.پیش.می.رفت.و.از.

آزمایش.بــر.روی.حیوانات.بمنظور.افزایش.درآمــد.بهره.می.برد،.

فاجعه...ی.تالیدومید.پیش.آمد..تالیدومید،.دارویی.که.برای.کاهش.آثار.

ناخوشی.بامدادی.)یا.تهوع.صبحگاهی.در.زنان.باردار(.تجویز.می.شد،.

باعــث.تولد.بیش.از.ده.هزار.نوزاد.ناقص.شــد..این.ماجرا.کنگره.ی.

امریکا.را.بر.آن.داشــت.تا.هرآنچــه.در.توانش.بود.برای.بازگرداندن.

اعتماد.مردم.به.صنایع.داروسازی.انجام.دهد..قرار.بر.آن.شد.که.این.

اطمینان.از.راه.تصویب.قانونی.برای.الزامی.شدن.آزمایشات.حیوانی.
به.جامعه.داده.شود.

غافــل.از.اینکه.تالیدومید.پیش.از.عرضه.به.بازار.بر.روی.حیوانات.

آزمایش.شــده.بود.و.در.آنها.باعث.نقص.های.مادرزادی.نشــده.بود.

و.حتــی.پس.از.این.قانون.و.وقتی.دانشــمندان.پی.بردند.که.دنبال.

چه.تأثیری.بگردند،.نقص.مادرزادی.ناشــی.از.تالیدومید.بندرت.در.
حیوانات.مشاهده.شد.

در.میان.15.نژاد.موش،.10.نژاد.موش.صحرایی،.11.نژاد.خرگوش،.

2.نژاد.سگ،.3.نژاد.همستر.و.8..گونه.نخستی.)پریمات(.و.همچنین.

گونه.های.متفاوتی.مانند.گربه،.آرمادیو،.خوکچه.هندی،.خوکسانان.

و.راسوهایی.که.تالیدومید.برای.روی.آنها.آزمایش.شد،.دشدیسگی.
تنها.گهگاه.دیده.شد.

هیچگاه.به.این.موضوع.اهمیت.داده.نشــد.که.مدارک.نیرومند.و.

فراوانی.وجود.داشــت.که.آشکارا.نشــان.می.داد.مواد.شیمیایی.در.

گونه.های.متفاوت،.بسیار.متفاوت.عمل.می.کنند..بوسیله.ی.تصویب.

قانونــی.که.به.موجب.آن.باید.بی.خطر.بــودن.و.مؤثر.بودن.همه.ی.

داروهــا.قبل.از.عرضه.به.بــازار.در.آزمایشــهای.حیوانی.به.اثبات.

برســد،.دولت.امریکا.مفّری.ساخت.برای.پنهان.شدن.شرکت.های.

داروسازی.و.همه.ی.صنایعی.که.در.مورد.سالمت.محصوالتشان.از.

نظر.پزشــکی.تردید.وجود.دارد..از.آن.زمان،.هرگاه.شکایتی.طرح.

می.شود،.شرکت.های.داروسازی.ادعا.می.کنند.که.طبق.متن.قانون.

رفتار.کرده.اند..بدون.شک،.منافع.هنگفت.تجاری.که.صنایع.از.وجود.

این.شکاف.قانونی.بدســت.می.آورند،.نقش.بزرگی.در.ایجاد.نوعی.

قداست.و.مصونیت.از.انتقاد.و.تغییر.برای.آزمایشات.ناکارآمد.حیوانی.
بازی.کرده.است.

www.all-creatures.org.:.منبع
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مخاطرات زیست محیطی
مواد.شیمیایی.اســتفاده.شــده.برای.نگهداری.نمونه.های.مرده.
حیوانات.مانند.فرمالدئید.و.فرمالین.)فرم.رقیق.شده.فرمالدئید(.جزء.
محرک.های.سیستم.تنفسی.هستند..همچنین.جزء.مواد.سرطان.زا.
و.از.آالینده.های.زیست.محیطی.نیز.می.باشند...بی.توجهی.و.رفتار.
غیرمســئوالنه.در.مورد.از.بین.بردن.این.نگهدارنده.ها.و.یا.باقیمانده.
جسد.حیوانات.می.تواند.موجب.ســرایت.آلودگی.به.آب.و.خاک.و.

همچنین.آسیب.به.حیات.وحش.شود.

تخلیه زیستگاه
یک.برنامه.آموزشی.که.بتواند.باعث.ترویج.نقش.اصلی.و.طبیعی.
حیوانات.در.اکوسیستم.شان.و.همچنین.فوائد.حضور.آنها.در.محیط.
زیست.باشد.بسیار.کاربردی.و.مفید.در.زمینه.درسهای.علوم.طبیعی.
خواهد.بود..از.بین.بردن.حیوانات.از.زیســتگاه.طبیعی.زندگیشان.
برای.استفاده.در.کالسهای.درس.می.تواند.سبب.بر.هم.زدن.تعادل.
اکوسیســتم.شود.و.یک.سرمشــق.منفی.در.حفاظت.و.حمایت.از.

محیط.زیست.باشد.دو.مسئله.حیاتی.برای.دانشمندان.آینده.

نگرانی ها در مورد سالمتی
بعد.از.اینکه.حیوانات.کشــته.می.شــوند.بخصوص.برای.اهداف.
کالبدشــکافی،.معموالً.در.فرمالدئید.نگهداری.می.شوند،.یک.گاز.
تقریباً.بی.رنگ.و.بی.مزه.با.ســوانندگی.بــاال.و.بوی.تند.و.تیز.که.به.
سادگی.در.آب.حل.می.شود.و.به.فرمالین.تبدیل.می.شود..فرمالدئید.
قطعاً.یکی.از.مواد.ســرطانزا.برای.انسان.اســت..مطابق.اطالعاتی.
که.از.آژانس.حمایت.از.محیط.زیســت.امریکا.گرفته.شــده،.این.
نگهدارنده.های.شیمیایی.می.توانند.به.وجود.آورنده.سرطان.های.گلو،.
نای،.ریه.و.مجاری.تنفســی.باشند..همچنین.از.خطرات.فرمالدئید.
آسیب.به.چشم،.تحریک.و.سوزش.پوست،.برونشیت.و.حمالت.آسم.
نیز.دیده.شــده.است..در.این.رابطه.کودکان.مستعدتر.از.بالغین.در.
تأثیرات.تنفسی.فرمالدئید.هستند.)بر.طبق.مطالعات.آژانس.بررسی.

مواد.سمی.و.بیماری.های.ثبت.شده(.

منبع.:
www.animalearn.org

 پیامدهای زنده 
شکافی حیوانات

ترجمه: کیمیا جانفدا
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برنامه.ی.»جنگ.در.برابر.ســرطان«.در.امریکا.از.زمان.ریاست.

جمهوری.نیکســون.آغاز.شــد.و.اگرچــه.روز.بــه.روز.به.انبوه.

دانسته.های.وابسته.به.»ســرطان.در.حیوانات«.افزوده.می.شود،.

پژوهشــگران.هنوز.در.این.جنگ.پیروز.نشده.اند..چه.بسا.اکنون.
آمار.مرگ.و.میر.ناشــی.از.سرطان.از.
هر.دوره.ایی.بیشــتر.است..یک.دلیل.
برجسته.برای.اینکه.هنوز.نتوانسته.ایم.
گره.ی.مرگ.و.سرطان.را.بگشاییم.این.
اســت:.سرطان حیوانی و سرطان 

انسانی یکسان نیستند.
ســرطان.یک.بیماری.واحد.نیست،.
ســرطان.های.گوناگونی.وجود.دارند..
تنها.در.انسان.200.گونه.سرطان.دیده.
شــده.که.اندام.ها،.بافتها.و.یاخته.های.
مختلف.را.دچار.می.ســازند..اگرچه.

اندام.ها،.بافتها.و.یاخته.هــای.همانند.در.حیوانات.نیز.می.توانند.

سرطانی.شوند،.این.سرطان.ها.هیچگاه.دقیقاً.با.غده.های.بدخیم.
در.انسان.همانند.نیستند.

آمادگی.برای.گرفتار.شــدن.به.ســرطان.می.تواند.ارثی.باشد..

عوامــل.پیرامونی،.خــوراک.و.ســبک.زندگی.نیــز.می.توانند.

آسیب.پذیری.نسبت.به.ســرطان.را.افزایش.دهند..پژوهشگران.

برای.اینکه.حیوانات.آزمایشی.را.به.انسان.نزدیک.کنند،.آنها.را.با.

ژنهای.انسانی.تلقیح.می.کنند.و.بعد.در.معرض.عوامل.سرطانزای.

از.پیش.شناخته.شــده.در.انسان.قرار.می.دهند..دقت.کنید:.»از.

پیش.شناخته.شده«!...اگر.جانور.هدف.

ما.انســان.است.و.ما.مدارک.کافی.برای.

سرطانزا.دانستن.یک.ماده.ی.شیمیایی،.

برنامــه.ی.خوراک.یا.ســبک.زندگی.در.

انسان.در.اختیار.داریم،.اصاًل.چه.نیازی.

داریم.که.این.مراحل.را.در.دیگر.جانوران.
تکرار.کنیم؟

در.هر.حال،.یک.ماده.ی.مشخص.لزوماً.
در.همه.ی.گونه.ها.سرطانزا.نیست..مثاًل.
اگرچه.پیش.بینی.بر.این.بود.که.موشهای.
خانگــی.و.موشــهای.صحرایی.واکنش.
مشابهی.در.بروز.سرطان.داشته.باشند،.پژوهش.های.انجام.شده.
بر.روی.این.دو.گونه.نشــان.داد.که.46درصد.از.مواد.شــیمیایی.
که.در.موشــهای.صحرایی.ایجاد.سرطان.کردند،.برای.موشهای.
خانگی.سرطانزا.نبودند..پس.وقتی.گونه.هایی.بسیار.نزدیک.مانند.
موش.خانگی.و.موش.صحرایی.بطور.یکســان.به.ســرطان.دچار.

چگونه باید بدون 
حیوانات سرطان را 

درمان کنیم؟

»پیشینه ی پژوهش بر روی 
سرطان، جستجو برای يافتن 

درمان سرطان در موشها بوده 
است... ما دهه هاست که به 

شیوه های درمان سرطان در 
موشها دست پیدا کرده ايم. تنها 
مشکل اين است که اين درمان ها 
در انسان جواب نمی دهند. به 

همین سادگی«

ترجمه: آرتا ايرانی
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همچنین.بنیاد.ملی.سرطان.یک.پژوهش.25.ساله.ی.کالن.انجام.

داد.کــه.در.آن.چهل.هزار.گونه.ی.گیاهی.برای.یافتن.ترکیبات.ضد.

توموری.مورد.مطالعه.قرار.گرفتند..در.این.پژوهش.بسیار.پرهزینه،.

دستاوردهای.مثبت.بسیاری.در.مدل.های.حیوانی.پیدا.شد.ولی.حتی.

یک.داروی.پادسرطانی.برای.انســان.از.این.پژوهش.برنخاست..در.

نتیجه،.بنیاد.ملی.سرطان.اکنون.یاخته.های.سرطانی.انسانی.را.برای.
پژوهش.های.غربالی.یاخته.زهر.شناسی.بکار.می.برد.

همانگونه.که.دکتر.کالئوســنر،.سرپرست.بنیاد.ملی.گفته.است:.

»پیشــینه.ی.پژوهش.بر.روی.سرطان،.جستجو.برای.یافتن.درمان.

سرطان.در.موشها.بوده.است....ما.دهه.هاست.که.به.شیوه.های.درمان.

سرطان.در.موشها.دست.پیدا.کرده.ایم..تنها.مشکل.این.است.که.این.
درمان.ها.در.انسان.جواب.نمی.دهند..به.همین.سادگی«

منبع.:.
www.all-creatures.org

نمی.شوند،.شگفت.آور.نیســت.که.بدانیم.از.20ماده.ی.شیمیایی.

که.در.انسان.ها.ســرطانزا.نیستند،.نوزده.تای.آنها.حیوانات.را.به.
سرطان.دچار.کردند.

بنیاد.ملی.ســرطان.در.امریکا،.موشهایی.را.که.در.بدنشان.48.

نوع.ســرطان.انسانی.رشــد.داده.بود،.با.یک.دوجین.داروی.ضد.

ســرطان.که.کاربرد.آنها.در.انسان.ها.برای.درمان.این.سرطان.ها.

ســودمند.شناخته.می.شود،.زیر.تیمار.قرار.داد..در.مورد.30.نوع.

از.48.گونه.ســرطان،.دارو.کارگر.نیفتاد..63درصد.از.مدل.های.
موشی.نتیجه.ی.نادرست.ارائه.دادند.
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آیا داروها بدون 
اینکه ابتدا روی 

حیوانات آزمایش 
شوند قابل اطمینان 

خواهند بود؟
ترجمه: فاطمه ن.  

بله..با.حذف.فاز.آزمایــش.روی.حیوانات،.داروها.به.همین.اندازه.

و.چه.بســا.بیشتر.قابل.اعتماد.خواهند.بود..اکنون،.داروهای.قانونی.
بیش.از.مجموع.کل.داروهای.غیر.مجاز.آدم.می.کشد.

ابتــدا.باید.بدانید.کــه.داروها.پس.از.آزمایــش.روی.حیوانات.

آزمایشــگاهی.جهت.توزیع،.بسته.بندی.نمی.شوند..4.شیوه.برای.

ساخت.داروهــــا.وجود.دارد..دانشمندان.با.یکی.از.این.روشها.
آغاز.می.کنند:

•.کشف.مواد.جدید.از.طبیعت
•.شناسایی.یک.ارزش.متفاوت.درمانی.در.یک.داروی.

موجود
•.تغییر.دادن.ساختار.شیمیایی.یک.داروی.مشابه

•.طراحــی.یــک.داروی.جدیــد.از.ابتــدا.بر.مبنای.
عکس.العمل.های.شیمیایی.مورد.انتظار

وقتی.محققان.دررابطه.با.کارایی.یک.ماده.نظریه.پردازی.کردند،.

روی.حیوانات.اعمالش.می.کنند.تا.ببینند.آیا.روی.آنها.مؤثر.است.یا.

خیــر..بازخوردهای.زیادی.را.در.مورد.کارایی.آن.ماده.روی.گونه.ی.

مورد.آزمایش.دریافت.می.کنند..نتایج.مثبت.آزمایشات.حیوانی.در.

رسانه.های.عمومی.منتشر.می.شود.و.عموماً.بصورت.ناقص.تنها.به.پل.

ناساخته.میان.نتایج.حیوانات.آزمایشگاهی.و.درمانهای.انسانی.اشاره.

می.کنند..در.این.مرحله،.هنوز.هیچ.اطالعات.موثقی.درباره.اینکه.این.

دارو.با.انسان.چه.خواهد.کرد.در.دسترس.نیست.چرا.که.متابولیسم.
ما.منحصر.به.فرد.است.
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گرچه.قرار.دادن.این.مواد.در.معرض.آزمایشــات.حیوانی.با.هدف.

آشــکار.ساختن.آثار.مورد.انتظار.و.اثرات.جانبی.آن.بر.انسان.انجام.

می.گیرد.اما.در.غالب.مــوارد.نتایج.حاصل.روی.گونه.های.مختلف.
بسیار.متفاوت.است.

موادی.که.ممکن.اســت.بتوانند.جان.انســانهای.زیادی.را.نجات.

دهند.تأیید.نمی.شوند.چون.برای.حیوانات.مضر.هستند..و.موادی.

که.حیوانات.را.عالج.کرده.تأیید.می.شــوند.اما.به.انســانها.صدمه.

می.زنند.و.حتی.منجر.به.مرگ.می.شوند..به.جای.ایمن.داشت.مصرف.

کننده.های.انسانی،.آزمایش.روی.حیوانات.یک.احساس.ایمنی.واهی.
و.غلط.را.ایجاد.می.کند.

ادله.این.ادعا.در.هر.تقویم.دقیق.از.تاریخ.توســعه.دارو.آشــکارا.

وجود.دارد..تعداد.زیادی.از.داروهای.رایج.امروز.از.جمله.آســپرین،.

استامســنوفن.و.ایبوپروفن،.برای.حیوانات.بســیار.مضر.هستند..

داروهای.مدر.به.عنوان.شــالوده.درمان.پرفشاری.خون،.قبل.از.این.

گرایش.دیوانه.وار.به.آزمایشات.حیوانی.هم.بصورت.گسترده.استفاده.

می.شــدند..بسیاری.از.این.داروها.که.بصورت.ایمن.توسط.میلیونها.

نفر.استفاده.می.شوند،.امروزه.برای.عبور.از.آزمایشات.اجباری.روی.
موشها.با.مشکل.مواجه.خواهند.بود.

یک.محقق.می.گوید:.این.دغدغه.ای.موجه.اســت.که.آزمایشات.
حیوانی.مانعی.است.جهت.بدست.آوردن.داروهای.مورد.نیاز.

برای.تعداد.زیــاد.و.قابل.توجهــی.از.موجودیت.های.بیماری،.یا.

مدلهای.حیوانی.وجود.ندارد.یا.این.مدلها.بســیار.ضعیف.هستند..

احتمال.نادیده.گرفتن.داروهای.مفید.وجود.دارد.چون.در.مدلهای.
حیوانی.رایج.جواب.نمی.دهند.

تعداد.بی.شماری.از.داروهای.آزمایش.شده.روی.حیوانات.که.وارد.

بازار.می.شــوند.بعدها.مشکل.زا.می.شوند..کاماًل.پذیرفته.شده.است.

که.در.حدود.100.000.مرگ.ســالیانه.بر.اثــر.داروهای.مجاز.رخ.

می.دهد.و.در.حدود.15.درصد.از.پذیرش.های.بیمارســتان.ها.ناشی.

از.عکس.العمل.های.نامســاعد.دارویی.اســت..در.یک.دهه،.بیش.از.

نیمی.از.تمام.داروهای.تازه.تأیید.شــده.یا.از.رده.خارج.شدند.یا.به.

دلیل.آثار.جانبی.پیش.بینی.نشــده.مهلک.و.شدید.مجدداً.توسط.

FDA.برچسبگذاری.شدند..و.تمامی.این.داروها.آزمایشات.حیوانی.
گسترده.ای.را.پشت.سر.گذاشته.بودند!

آشــکارا،.پروتکل.آزمایشات.حیوانی.به.ضرر.سالمت.انسان.عمل.

می.کند..همچنین،.اعتبارات.ارزشمند.تحقیقات.را.از.متدولوژی.های.
آزمایشی.مستحم.انسان.محور.منحرف.می.کند.

منبع:
all-creatures.org
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ابزارهای جایگزین 
Alternatives
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ابزارهای جایگزین چه هستند؟
ما.ابزارهای.جایگزین.را.به.عنوان.کمکهاي.آموزشي.یا.دستاوردهاي.
آموزشي.که.جایگزین.استفاده.مضر.از.حیوانات.مي.شود.یا.آموزش.

بدون.درد.موجود.را.کامل.مي.کند.تعریف.مي.کنیم.
آموزش.با.شفقت.در.علوم.زیستي.این.است.که:

. .آموزش.مترقي.که.اهداف.آموزشــي.آن.توســط.روشهاي.	
جایگزین.صورت.مي.گیرد.

. .جایي.که.حیوانات.از.آزار.آزاد.هستند.و.دانشجویان.آزادي.	
وجدان.دارند.

. .آموزشی.که.مشوق.دســتورات.آسمانی.و.احترام.به.ارزش.	
زندگی.است.

مدل ها و شبیه سازها
این.ها.شــامل.مد.ل.ها.ي.ارزان.و.وسایل.آموزش.جراحي.مي.شود.
تــا.مانکن.هاي.کامپیوتري.مدل.هاي.پایــه.مي.توانند.براي.مطالعه.
آناتومي.بکار.روند.و.یا.یادگیري.خوب.اســتعمال.حیوانات.را.بدون.
استرس.حیوانات.و.اضطراب.دانشجویان.تسهیل.کنند.تنوع.وسایل.
آموزش.جراحي.شامل.مدل.هایي.از.پوســت،.ارگان.هاي.داخلي.و.
اعضا.مي.شــود.که.مي.تواند.فرصتهایي.براي.دانشجو.فراهم.کند.تا.
مهارتهاي.پایه.شــامل.هم..آهنگي.چشم.است،.استفاده.از.وسایل.و.
تکنیک.ها.مانند.بخیه.را.به.خوبي.یاد.بگیرند..وسایل.آموزش.ارگان.
زائد.به.اســتفاده.از.بافت.حقیقي.در.کار.اجازه.مي.دهد..محصوالت.
پیچیده.تر.شامل.مانکن.هایي.براي.آموزش.مهارتهاي.IV،.لوله.گذاري.
و.کاتاتر.گذاشتن.حیوانات.و.مراقبت..هاي.ویژه.از.احیا.تا.تخلیه.مایع.
پلور.مي.شود..مانکن.هاي.کامپیوتري.درجه.دیگري.از.پیچیدگي.و.

حمایت.به.آموزش.موثر.دانشجویان.مي.افزاید.

فیلم و ویدئو
غیر.فعال.اما.موثر.به.عنوان.بخشــي.از.روند.آموزش.فیلم.و.ویدئو.
مي.تواند.زمینه.خوبي.بدهد.و.یک.ابزار.جایگزین.بصري.با.کیفیت.
فراهم.کند..ویدئوهایي.که.از.تشــریحات.حرفه.اي.تهیه.شــده.اند.
اطالعات.بیشــتري.به.دانشجویان.مي.دهند.تا.تشریحي.که.توسط.
خود.دانشجو.انجام.مي.شود.و.مي.تواند.براي.استفاده.دانشجویاني.که.
چنین.مهارتهایي.را.قبل.از.تشــریح.اجسادي.که.از.راه..اخالق.تهیه.

شدند.نیاز.دارند.استفاده.شود.

شبیه سازی چندرسانه ای کامپیوتری
فرصتهاي.مرتبط.با.گســترش.نرم.افزار.کامپیوتري.در.ارتباط.با.
آموزش.موثر.علوم.زیستي.بطور.زیادي.در.طي.سالهاي.اخیر.افزایش.
یافته..از.تشریح.مجازي.که.دانشجویان.مي.توانند.روي.صفحه.انجام.
دهند.گرفته.تا.شبیه.سازهاي.کاماًل.واقعي.از.تکنیک.هاي.کلینکي.با.
ابزارهاي.سه.بعدی.و.لمس.کردني.فرصتها.تنها.با.مرزهاي.تکنیکي.و.
پنداري.محدود.شده.اند..یادگیري.همراه.کامپیوتر.همچنین.مي.تواند.
عمق.و.پهناي.بیشــتري.به.تجربه.یادگیــري.بیفزاید..براي.مثال.
مورفولوژي.بین.گونه.ها.مي.تواند.با.کلیک.موس.کامپیوتر.مقایســه.

شود.و.یا.بافت.شناسي.و.سایر.درسهاي.مرتبط.با.جلسات.علمي.
یک.تصویر.به.سادگي.بزرگ.یا.کوچک.مي.شود،.دستگاه.عصبي.
و.گردش.خون.ناپدید.مي.شــود.یا.به.صورت.ســه.بعدی.مشخص.
مي.شــود،.ماهیچه.ها.تحریک.مي.شــوند،.کیفیتهایي.چون.کدري.
ارگان.ها.کنترل.مي.شوند.تا.بیشتر.ارتباط.میان.ساختمان.ها.درک.
شــود..تجربه.حســي.افزایش.یافته.و.درجه.کنتــرل.در.نرم.افزار.
جدیــد.از.یادگیري.موثر.حمایت.مي.کند،.بعضي.برنامه.ها.شــامل.
آزمایشگاههاي.مجاري.مي.شــوند.با.انتخاب.هایي.براي.کار.کردن.
در.آزمایشهاي.مختلف..دانشجویان.مي.توانند.در.قدم.هاي.خود.کار.
کنند.بخشــي.از.آزمایش.را.تکرار.کنند.و.از.ماده.حامي.تا.زمانیکه.
اطمینان.حاصل.کنند.که.تکنیک.و.دانش.را.آموخته.اند.اســتفاده.
کنند..طبیعت.متنوع.توسعه.هاي.جدید.تکنولوژي.مي.تواند.جذاب.
باشد.که.به.تجربه.یادگیري.دانشجویان.مي.افزاید.و.بخش.مهمي.از.
آموزش.رسمي.آنها.براي.تخصص.مي.باشد.که.فن.آوری.اطالعات.و.

مهارتهاي.کامپیوتري.نقش.مهمي.بازی.خواهند.کرد.

آزمایش روي خود دانشجو
براي.جانورشناسان.و.دانشجویان.پزشکي.و.دامپزشکي.نمي.توان.
بر.اهمیت.آزمایش.روي.بدن.زنده.تاکید.بیش.از.حد.کرد..یادگیري.
موثر.از.روندهاي.فیزیولوژیکي.تنها.با.چند.آزمایش.روي.بدن.بدست.
مي.آید..آزمایش.روي.خود.دانشجو.یک.ابزار.جایگزین.غیر.تهاجمي.
است..بدن.انسان.البته.موضوع.مرتبط.با.دانشجویان.پزشکي.است.
و.آزمایش.روي.خود.در.خیلي.از.موسسات.به.عنوان.تمرین.نرمال.
استفاده.مي.شود..ولي.بدن.انســان.مي.تواند.در.تمام.علوم.زیستي.
استفاده.شود.چنین.تمریناتي.شامل.آزمایشات.ساده.مانند.خوردن.
ویورتیک.یا.انجام.آزمایش.و.سپس.اندازه.گیري.تغییرات.فیزیولوژیکي.
و.بیوشیمیایي.تا.آزمایشات.پیچیده.تري.از.قبیل.اندازه.گیري.سرعت.
هدایت.عصبي.با.وســایل.آزمایش.روي.خود.وصل.شده.به.نرم.افزار.
مناســب.کامپیوتري.مي.باشند..شــرکت.زیاد.و.دلبستگي.چنین.

آزمایشاتي.آنها.را.شدیداً.به.یاد.ماندني.و.لذت.بخش.مي.کند.

ترجمه : دکتر سپهر شفیع زاده
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اجساد حیوانات که به صورت اخالقي تهیه 
شده اند

ابراي.بســیاري.از.دانشــجویان.جانورشناسي.و.تمام.دامپزشکان.

آینده.مطالعــه.آناتومي.بدون.مقداري.کار.کــردن.بر.روي.حیوان.

و.بافت.حیوان.کامل.نمي.شود..مشــابهاً.براي.جراحي.آموزش.اگر.

آزمایش.واقعي.بر.روي.بافت.حقیقي.اجرا.نشود.کافي.نخواهد.بود..

البته.ابزارهای.جایگزین.هایي.که.بدون.کشــتن.و.آزار.حیوانات.از.

راه.اخالقي.تهیه.شده.اند.براي.چنین.نیازهایي.وجود.دارند..به.ویژه.

استفاده.از.اجســاد.حیواني.که.از.راه.اخالقي.تهیه.شده.اند.اخالقي.

تهیه.نشده.بدین.معني.است.که.حیوانات.براي.تهیه.اجساد.و.بافت.

براي.تمرین.عملي.نگهداري.و.کشــته.نشوند.و.مغازه.اي.هم.براي.

چنین.اســتفاده.اي.وجود.نداشته.باشــد..مثالهایي.از.تهیه.اخالقي.

شامل.حیواناتي.مي.شــود.که.بطور.طبیعي.یا.در.تصادف.مردند.و.

یا.به.دالیل.خوب.پزشکي.کشته.شدند..کلینک.هاي.دامپزشکي.و.

مزارع.دو.منبع.خوب.بالقوه.هستند.و.بعضي.از.کالج.هاي.دامپزشکي.

با.کلینک.ها.براي.اجساد.ارتباط.دارند..تعداد.زیاد.تمرینات.خصوصي.

نیز.تاکید.بیشــتري.بر.اجســاد.اخالقي.تهیه.شده.دارد..مشکالت.

موسسات.این.است.که.ارتباط.صحیح.را.ایجاد.کند.و.سازمان.هاي.

قابل.تحمل.براي.استفاده.موثر.از.این.منابع.را.بسازند..همینطور.نیاز.

است.که.موسسه.ها.نشان.دهند.که.احترام.خواهند.گذاشت.و.بطور.

اخالقي.از.بدن.حیوانات.همراه.ســابق.که.براي.مقاصد.آموزشي.در.
اختیار.آنها.گذاشته.شده.اند.استفاده.خواهند.کرد.

تمرین کلینکي
انتظار.مي.رود.که.آموزش.دانشجویان.
پزشکي.شامل.آزمایش.روي.بیماران.

حقیقي.باشد.و.هر.چه.
بیشتر. آزمایش.

در. ـ. باشد.
ســطح.

زمــان. و.
ـ. مناســب.

از.آموزش.بهتر.خواهد.بود..
فیزیولوژي.تــا.پاتولوژي.و.جراحي.
آموزش.شامل.بیماران.کارآموزي.

مناســب.و.واقعي.را.نشــان.
مي.دهــد..یادگیري.بر.پایه.

مشکالت.مرتبط.با.موارد.واقعي.کلینکي.نیز.به.عنوان.یک.دستاورد.

قوي.آموزش.شناخته.مي.شــود..این.پیام.به.ویژه.براي.موسساتي.

مهم.اســت.که.کار.آزمایشگاهي.روي.حیوانات.هنوز.براي.آموزش.

پزشکي.استفاده.مي.شــود..براي.آموزش.دامپزشکي.که.حیوانات.

موضوع.مرتبط.هستند.تمرین.کلینکي.مجدداً.یک.ابزار.جایگزین.

براي.آزمایش.روي.حیوانات.اســت،.خیلي.از.کالج.هاي.دامپزشکي.

با.کلینک.هاي.دامپزشکي.در.ارتباط.هستند.که.چنین.آموزشي.را.

فراهم.مي.کند..این.روش.آموزشي.بسیار.نزدیکتر.به.تمرین.تخصصي.

کلینکي.که.دانشــجو.بعد.از.اتمام.تحصیل.به.آن.وارد.مي.شود.ارائه.

میدهد..یکبار.که.دانشــجو.کار.با.حیوان.و.مهارتهاي.کلینکي.پایه.

را.یاد.گرفت.مي.توانند.به.تدریج.تمرینات.جراحي.را.با.شــاگردي.

دامپزشک.ماهري.شروع.کنند..دانشجویان.همینطور.مي.توانند.در.

اعمال.جراحي.ســودمند.دیگر.شرکت.کنند..بطور.قطع.تمرینات.

کلینکي.به.عنوان.یک.دستاورد.براي.آموزش.نقش.دانشجو.در.تمام.

مراحــل.را.تامین.مي.کند..از.خود.جراحي.تا.مراقبت.بعد.از.عمل.و.
بهبود.حیوانات.

in vitro آزمایشگاه های
گسترش.سریع.و.درک.تکنولوژي.in.vitro.در.تحقیقات.و.تست.
.in.نیاز.به.آشنایي.دانشجوي.لیسانس.با.تکنیک.ها.دارد..روشهاي
vitro.به.جاي.in.vivo.مي.تواند.این.تجربه.را.فراهم.کند.و.بافت.
حیوانات.استفاده.شده.براي.چنین.کاري.مي.تواند.بطور.اخالقي.تهیه.
شــود..به.عالوه.استفاده.از.بافت.حیوانات.در.بعضي.کارهاي.عملي.
مي.تواند.مستقیماً.با.مواد.گیاهي.جایگزین.شود..براي.مطالعه.تنفس.
سلولي.و.انتقال.الکترون.میتوکندري.مي.تواند.از.مخمر،.سیب.زمیني.
یــا.چغندر.بــه.جاي.
مرسوم. روش.
از. اســتفاده.
کبــد.مــوش.
براي.مثال.تهیه.شود.

منبع.:
www.interniche.org
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