
تالش برای از بین بردن حیوان آزاری قسمتی از یک کار بسیار بزرگتر 
و چند جانبه در برابر استفاده غیر اخالقی از زور می باشد و هنگامی که 

همیاری بین گروه ها ایجاد شود قدرت تغییر بسیار بیشتر می شود.
آزار و کشتن حیوان عمال به دانشجو بی احترام به حیات را میاموزد و به 

او نشان می دهد که خشونت و کشتن کاری مجاز و قابل قبول است.
دانشجو باید بداند که خود او مسئول کارهایی است که انجام می دهد و بداند 

که هر عمل او می تواند باعث بدبختی یا نیکبختی موجودات دیگر شود.
دانش��جو باید انتخابی را انجام دهد که موج خش��ونت و آزار در جامعه 
ایجاد نکند و با اینکار آسودگی وجدان خویش را حفظ کند و حس رحم 
و شفقت را که ارزش اخالقی الزمی برای درمان بیمار است در خودش از 

بین نبرد تا بتواند درمان صحیح و کاملی برای بیماران انجام دهد.
حیوانات مانند انس��ان ها دارای ش��عور و احس��اس و درک لذت و درد 
هستند. حیوانات وسیله یکبار مصرف آزمایشگاهی نیستند. این خواست 

هر موجود زنده ای است که کشته نشود و زنده بماند. با کشتن حیوان از 
تمام مواهبی که حق طبیعی او بوده محروم می شود.

مرگ نهایت محرومیت است. نهایت از دست دادن فرصت برای یافتن 
رضای��ت و نهایت زیر پا گذاش��تن حقوق و عالیق ی��ک حیوان. حق هر 
حیوانی اس��ت ک��ه آزادی انتخاب محل زندگ��ی، آزادی  ابراز رفتارهای 
طبیعی گونه خود، برقراری ارتباطات اجتماعی با س��ایر حیوانات، آزادی 
انتخاب جفت، تولید مثل، انتخاب غذای دلخواه و فرار از صدمات را داشته 
باشد. هر حیوانی از درد فیزیکی، رنج و شکنجه روانی، اسارت، جدا شدن 
از دنیای وحش و اجتماعش گریزان است. حیوان تحت آزمایش بسیاری 
از حقوقش از بین می رود. حقوقی که طبیعت و آفرینش و خداوند به او 

عطا کرده است .
با استفاده از روش های غیر حیوانی دانشجو با حیات ارتباط مجدد برقرار 
کرده و ارزش های اخالقی مانند حساس��یت نس��بت به بیماران و رحم و 

شفقت و همدردی که نقش مهمی در یکپارچگی جامعه دارند حفظ می شود. به 
ثبات اکوسیستم وحفظ محیط زیست کمک می شود.

از نظر اقتصادی بسیار ارزانتر و با صرفه تر از خرید سالیانه حیوان می باشد.
دانش��جوی عزیز امروز جان 
بس��یاری از حیوانات در دست 
شماس��ت و انتخ��اب بین راه 
عطوف��ت و مهربان��ی و تداوم 
زندگی و راه خشونت و از بین 
بردن حیات چیزی اس��ت که 
به تصمیم ش��ما بستگی دارد. 
بیاییم دس��ت در دس��ت هم 
زندگ��ی را به آنها هدیه دهیم. 
حیوانات بردگان ما نیس��تند. 
آنها مردمان��ی دیگرند که در 
کنار ما زندگی می کنند و حق 

حیات دارند.
 شما می توانید از مسئولین 
دانش��کده خ��ود بخواهید که 
امکانات و روش های جایگزین 

اس��تفاده از حیوانات را که شامل مدل های بسیار متنوعی مانند نرم افزارهای 
آموزشی و مانکن ها و شبیه سازها و... بوده و بیش از 95درصد مراکز آموزشی 
کشورهای پیشرفته جهان از آنها به جای مدل حیوانی استفاده می کنند  برای 

شما فراهم آورند.
برای اطالعات بیش��تر در خصوص روش��های جایگزین در آزمایشات 

تحقیقاتی و آموزشی به آدرس زیر مراجعه کنید:
 

آیا برای پیش�رفت عل�م، آزمایش روی حیوانات 
ضروری و یا حتی مفید است؟ 

2 www.NoAnimalTesting.blogfa.com
endanimaltesting@yahoogroups.com

من با تمام روحم از کالبد شکافی 
موجود زنده متنفرم. تمام اکتشافات علمی 

که با خون بی گناهی لکه دار شده است 
بنظر من هیچ دستاورد و نتیجه ای ندارد.

گاندی 

آیا هر کس که لباس 
سفید برتن کرد حق 

دارد هرکـاری 
که دلش خواست با 
حیوانات انجام دهد؟

به من نگاه کنید...
من کور شده ام... 

ماه هاست که دردهای وحشتناکی 
را تحمل می کنم...

هر روز به من مواد کشنده تزریق می کنند...
اما... نمی دانم!

چرا من هرگز زیبا نشدم؟



 آیا هر کس که لباس سفید بر تن کرد حق دارد هر 
کاری که دلش  خواست روی حیوانات انجام دهد؟

با آنکه در اکثر مراکز آموزشی دنیا استفاده از حیوان بخاطر غیر اخالقی 
و غیر مؤثر بودن کنار گذاش��ته شده اس��ت، با این وجود هنوز هم سالیانه 
صدها میلیون حیوان برای تش��ریح و آموزش و آزمایش معصومانه جانشان 

را از دست می دهند. 
پیشرفت تکنولوژی شبیه سازی پزشکی و افزایش آگاهی در مورد مسائل 
اخالقی و شناخت لزوم آموزش و آزمایش بر پایه بیمار انسانی موجب شده 
که روش��های جایگزین حیوانات و مدل های غیر حیوانی بطور گسترده ای 
بکار گرفته ش��وند. بس��یاری از آزمایش های حیوانی غیر مؤثر بوده و نتایج 
نادرستی حاصل کرده اند که موجب مرگ و میر و صدمات جبران ناپزیری 
در انس��ان ها ش��ده اند. س��الیانه حداقل 750 هزار نف��ر در آمریکا به علت 
درمان های پزشکی جان خود را از دست می دهند. 2.2 میلیون نفر سالیانه 

از عوارض نا خواسته و شدید داروها رنج می برند1. 
 سیس��تم پزش��کی امریکا اولین علت مرگ و میر و صدمات به بیماران 
در این کش��ور می باش��د. یعنی مرگ های ایاتروژنیک )مرگ هایی که علت 
آنها خود پزشک می باشد( بیشتر از بیماری های قلبی و سرطان و دیابت و 

تصادفات جان انسان ها را می گیرند(2.

1.  Gary Null, PhD; Carolyn Bean MD, ND; Martin Feldman, MD; 
Debora Rasio, MD; and Dorothy Smith, PhD ‘‘Death by Medicine.’’ 
Nov 2003 Nutrition Institute of America.

2.  National vital statistics repots.vol.51,no.5,march 14,2003

از آنجا که علت بوجود آمدن90درصد بیماری ها مش��خص نش��ده است  و 
علم پزش��کی نمی تواند آن علت ها را بدون آنکه آنها را  شناسایی کند از بین 
ببرد، در نتیجه س��عی در سرکوب کردن عالئم بیماری ها توسط داروها دارد. 
در حقیقت پروس��ه بیماری ادامه یافته و بعد از مدتی به شکل دیگری ظاهر 
می ش��ود. در صورتی که سیستم ایمنی بدن موجود زنده خود قادر به درمان 
بیماری ها می باش��د و نیازی به هزینه های سرس��ام آور و تحقیقات پیچیده و 
طوالن��ی مدت و از بین بردن نیروی عظیم انس��انی و از بین بردن میلیون ها 

موجود زنده در آزمایشگاه ها نمی باشد.

حیوانات از نظر آناتومی و فیزیولوژی و پاتولوژی با انس��ان ها تفاوت داشته 
و انجام تس��ت ها در شرایط مصنوعی به نتایج غیر سودمندی منجر می شود.
انسان ها حتی با یکدیگر نیز بسیار متفاوت هستند. حتی بدن یک انسان هم 
در ش��رایط مختلف و زمان های مختلف حاالت و عکس العمل های مختلفی 

نسبت به محرک ها نشان می دهد.
ش��رکت های دارویی از شواهد علمی این سود را می برند که هزینه هایشان 

را کم کنند و درآمدشان را باال ببرند.
پیشرفت های بزرگ پزشکی مانند کش��ف پنیسیلین و تئوری های تکامل 
و ژنتیک بر اس��اس مشاهدات دقیق حاصل ش��ده اند نه از راه آزمایش. تنها 
نتیج��ه مطمئنی که از تقریباً تمام تحقیقات پزش��کی حاصل می ش��ود این 

است که نیاز به تحقیقات بیشتری وجود دارد.
شکنجه هایی که دانش��مندان در زمان هیتلر، به نام تحقیقات علمی روی 
انس��ان ها انجام می دادند بنابر پیمان »هلس��ینکی« به حیوانات انتقال داده 
ش��د. در حقیقت جنایت و خش��ونت و آزار در جامعه حذف نشد فقط تغییر 

مکان داده است.
 بهره کشی و استثمار و خشونت نسبت 
به هر موجودی چه انس��ان و چه حیوان 

نشانه عدم تعادل روانی می باشد.
س��طح زندگ��ی و اخالقیات انس��ان ها 
بدون احترام گذاشتن به سایر موجودات 

باال نمی رود. چرا که عدم احترام و خش��ونت در آستانه در آزمایشگاه ها 
خاتمه نیافته و به سایر بخش های جامعه یعنی خانواده ها و به روابط بین 

انسان ها انتقال میابد.
تمام بهره کشی ها و خشونت های متداول در جوامع مانند تبعیض نژادی 
و تبعیض جنسی و کودک آزاری و حیوان آزاری از یک جنس می باشند 

واستراتژی واحدی دارند و از یکدیگر حمایت می کنند.
مقابله با یک نوع بهره کشی در حقیقت مقابله با تمام انواع آن است و 

اگر میلی 
خواهشمند است 

به خواندن این اطالعیه 

ندارید به احترام حقوق 

حیوانات بجای زمین 

ن، آنرا به دوستانتان 
انداخت

بدهید که مطالعه کنند.

سعی نکنید مرد موفقیت ها باشید. 
سعی کنید، مرد ارزش ها باشید.

آلبرت انیشتین

چه سودی دارد که یک واکسن را 
روی میمون تست می کنید. بعد از 6-5 
سال تازه می فهمید که روی میمون مؤثر 
است. سپس روی انسان تست می کنید و 

می بینید که انسان ها به طور کامالً متفاوتی 
پاسخ می دهند. در نتیجه شما پنچ سال را 

به هدر داده اید.
دکتر مارک فینبرگ )محقق ایدز(


