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People for the Ethical
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جمعيت رفتار انساني با حيوانات

گاوها خيلي جالبند ،ميدونستيد...؟!
گاوها ش���خصيت جالبي دارند .آنها درس���ت مانند انسانها
احساسات بسيار زيادي دارند .آنها ميتوانند دوست داشته
باشند ،احساس درد كنند ،آنها دوست دارند بازي كنند ،كينه
به دل بگيرند ،عشق بورزند يا نفرت داشته باشند.

گاوها معموال ً دوستيهاي بسيار محكمي دارند كه اغلب
در طول عمرش���ان ادام���ه پيدا ميكن���د .بعضي مواقع
دوستهاشون را موقع تولد پيدا ميكنند.

من اين رو
دوست دارم اما انگار يكم
نمك ميخواد

گاوهاي ماده خيلي مواظب بچههاش���ون هستند .اونها رو
ليس ميزنند و تيم���ار ميكنند و حتي بعضي مواقع براي
نگهداري آنها نوبتي كار ميكنند.

گاوهاي مادر كيلومترها براي پيدا كردن بچهي گم شدشون
راه ميروند تا پيداشون كنند.
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با اينكه گاوها حدود  450كيلو يا شايد هم بيشتر وزن دارند،
از روي نردهها ميپرند.

اونها بسيار باهوشند! اونها رنگها رو تشخيص ميدهند و
ميتوانند مردم را با اشكال و رنگ لباسهايي كه ميپوشند
تشخيص دهند.
بذار ببينم« ،جو» بلنده و لباس آبي
پوشيده و «كيم» كوتاهه و لباس
قرمز پوشيده.

اگه باهاشون خوب باشين گاوها بسيار دوست داشتني هستند .اما فقط كافيه يك تجربهي بد داشته باشند .تا مدتها به هيچ
كس اعتماد نميكنند.

سالم ،گيب
سالم ،زاخ

هي «جان»،
چه خبر؟

ل

هيچي ،فقط منتظرم كه لباس
جديد مدرسه رو بگيرم

روشي

منم همينطور ،بايد
كفش نو بگيرم

منم بايد يك ژاكت
جديد بخرم

باس ف

هي بچهها اينجا رو نگاه كنيد ،فكر ميكنيد اين
به من مياد؟

فروش ويژه

زاخ! اگه تو يك گاو بودي اون
بهت ميومد!

چه بامزه!!!

تخفيف
نه! منظورم اينه كه فقط
گاوها ميتونن پوست
گاو بپوشن.

منظورت چيه؟

اين از چرم درست شده و
چرم از پوست
حيواناته!

 50درصد

چندش آوره!

آره ـ خيلي چندش آوره! ميليونها
حيوان هر ساله بخاطر پوستشان كشته
ميشند و تبديل به كفش ،ژاكت،
كمربند ،كيف و كيف پول ميشند.

من هيچ وقت
اينطوري بهش فكر
نكرده بودم اين
وحشتناكه!

چطوري آدمها
ميتونن با گوها
اينجوري رفتار
كنن؟

صنعت چرم يه ِ
شغل پول سازه .اكثر
چرمها از گاوهايي ميآيند كه در مزرعهها و
گاوداريها ازشون بد نگهداري ميشه ،هر
باري كه چرم ميخري داري حيوانات رو
شكنجه ميكني.

برو و اون ژاكت رو بذار سرجاش!
بعدش من شما رو ميبرم پيش
يكي از دوستام كه راجع چرم بيشتر
ميدونه...

حتما ً

اين عاليه!

تخفيف
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يوانات
با محهربان
باشيد

سالم! از ديدنت خوشحالم.
دوستات ك ي هستن؟!
سالم! «اليزابت»
«زاخ» و« گيب»
دوستامن

سالم

ما ا ا ا ! . . .

از ديدنتون
خوشحالم

خوش آمديد« .بيلي» از ديدنتون
خوشحال ميشه «جان»!

سالم به تو
«بيلي»

اين دوست
توِ؟

اون مطمئنا ً خيلي از آخرين
باري كه ديده بودمش سالم و
قويتره ...

مادرش يه گاو شيرده بود كه
هر روز كلي بهش آمپول
تزريق ميشد تا مثل يك
ماشين شير توليد كنه.
وقتي ديگه نتونست شير بده
بايد كشته ميشد تا به گوشت
و چرم تبديل بشه.

من هيچ وقت يه گاو
زنده نديده بودم!

بله ،ايشون
دوستمه!

منظورت چيه؟

خب« ،گيب» وقتي «بيلي»
اولين بار به اينجا اومد حالش
خيلي خوب نبود.

تنها زماني كه خوشحال بود وقتي بود كه «بيلي» رو بدنيا آورد.
اما روزي كه بدنيا اومد «بيلي» رو ازش گرفتند و ديگه هيچ وقت همديگرو نديدند...

آدماي تو كارخونه نميخواستند «بيلي» بزرگ ،قوي و سالم بشه.
تمام چيزي كه ميخواستند اين بود كه اون رو به شكل گوشت گوساله در بيارن و از پوستش براي چرم استفاده كنند.

اونها ميخواستن گوشتش كمرنگ و عضلههاش ضعيف باشه.
به خاطر همين اون رو در سبد كوچكي انداختن و هر روز بهش مايعاتي كه مواد مغذي كافي نداشت ميدادند.

تمام كاري كه «بيلي» انجام داد اين بود كه در تاريكي تمام روز
بخوابه و احساس ترس و تنهايي و بيماري كنه .اون براي آزادي
و براي ورزش انتظار ميكشيد ولي هيچوقت نتوانست گرمي
خورشيد رو روي پشتش احساس كنه.

اولين باري كه خورش���يد رو ديد وقت���ي بود كه با  45تا
گوسالهي ديگه اون رو داخل كاميون بردند.
در حالي كه فقط  14هفتش بود.

گوسالهها در سرما مدت طوالني مسافرت كردند و وقتي كه كاميون ايستاد يكسري از گوسالهها افتاده بودند و يكسري ديگر
توسط بقيه گوسالهها له شده بودند« .بيلي» خيلي خسته بود ،ضعيف و زخمي شده بود .چون ساير گوسالهها اونقدر اون رو لقد
كرده بودند كه توان ايستادن نداشت.

همه گوسالهها ترسيده بودند و نميخواستند از كاميون پياده
بشن .بخاطر همين كارگران با چوبهاي الكتريكي به آنها
شوك برق ميدادند كه باعث ميشد از در د گريه كنند.

از آنجايي كه «بيلي» خودش نميتوانست راه برود ،اون
را از كاميون پايين انداختند و روي زمين ولش كردند.

خوشبختانه ـ يكسري آدمهاي مهربان پيداش كردن و اون رو
به اينجا آوردند كه ازش مراقبت كنيم تا خوب شود.

سالم «جيمي»
اِ  ،چه باليي سر ُدمش
اومده؟ كنده شده؟

مطمئن ًا هست ...اين كار بدون
داروي بيحسي يا آرامبخش
انجام ميشه...

حاال اون ميتونه تمام
روز بچره و توي آفتاب
با دوستش «جيمي»
بازي كنه.

گاوهايي كه مثل «جيمي» در گاوداري بزرگ
شدن شاخها و ُدمشون رو ميبرند .همچنين
بدنشون رو داغ ميكنن كه باعث ميشه
دچار سوختگي نوع سوم بشن.

اين احمقانه است! من فكر
ميكردم گاوها در گاوداريها
خوشحالند و انسانها با اونها
خوب رفتار ميكنند.

اين خيلي
درد آوره!

اينها فقط در داستانهاست.
زندگي يك گاو در گاوداري خيلي
با زندگياي كه خودشون براي
خودشون انتخاب ميكنند متفاوته!

زندگي در گاوداري

زندگي در طبيعت
گوسالهها مادرهايي دارند كه از اونها در تمام طول عمرشان
مراقبت ميكنند و نزديكشون ميمانند.

گوس���الهها از مادرشان جدا ميشوند و آنها را هيچوقت
نميبينند.

گاوها عاشق خوردن علفهاي سبز و تازه هستند.

گاوداران به آنها تفاله يا حتي خاك و حيوانات چرخ شده
ميدهند كه پر از مواد و حشرهكش هستند.

وقتي كه به مدت طبيعي زندگي كنند ميتوانند  25سال
عمر كنند.

اما در گاوداريها ،گاوها فقط چند سال عمر ميكنند تا
اينكه به كفش يا كمربند تبديل بشن.

تولدت مبارك!

تولدت مبارك!
هو هو!

ا َه !

نه! چرم از خوكها ،بزها ،گوسفندان و تمساحها
تهيه ميشه! بعضي از چرمها در چين حتي از
پوست سگ و گربه مثل «كالرا» و «دوناوان»
دوستهاي من در اينجا تشكيل ميشن.

اين افتضاحه!
آيا همهي چرمها از گاو
تهيه ميشه؟

واي ! ...اگه من
چرم بپوشم يعني
پوست سگ و
گربه پوشيدم؟

آره! اگه چرم بخري
هيچوقتنميفهمي
ِ
پوست چه حيواني را
پوشيدي.

خيلي از كارخانهها كفشسازي محصوالت
غير چرمي توليد ميكنند .ميتوني از
كفشهاي غير چرمي استفاده كني.

من نميخوام
حيوانات رو
اذيت كنم ولي
ما به چرم احتياج
داريم ،نداريم؟!

اصال ً ! خيلي راههاي ديگري
وجود داره ـ فقط به كفشهاي
من نگاه كن! اونها از كرباس
درست شدند.

درسته! نميخواد براي خريد كفش جاي خاصي بري.
فقط كافيه موقع خريد از فروشنده بپرسي كه اين كفش از چرم
ساخته شده يا نه؟ خيلي از كفشها با چرم مصنوعي ساخته ميشن.
س نخ ،كتان
تو ميتوني كيف ،كفش ،كمربند و لباسهات رو از جن 
و مواد مصنوعي تهيه كني .فقط موقع خريد مطمئن شو كه
چرمي نباشه.

اصال ً ! چرم براي طبيعت بسيار مضره! مواد سمي كه باعث تبديل
پوست حيوانات به چرم شدن كره زمين را خراب ميكنند و باعث
ميشه كسايي كه نزديك به محل ساخت چرم هستندبيمار بشن.
بعضي مواقع حتي مبتال به سرطان ميشوند!

آيا چرم براي طبيعت بهتر از مواد
مصنوعي نيست؟

چرم هم براي
حيوانات مضره
هم براي
انسانها...

من هيچوقت ديگه
چرم نميخرم...

«بيلي» از اين حرف خوشش اومد

منمهمينطور

ما ا ا ا ! . . .

بچهها بيايند ...من كمي همبرگر گياهي براي نهار
درست ميكنم و بعد شما رو به فروشگاه ميبرم .شما
قراره يه خريد «ضد خشونت» براي مدرسه داشته باشيد.

ها ـ ها
ها ـ ها !

هورا!...

ميتوانيد به مامان گاو ،براي پيدا كردن بچهي
گم شدش كمك كنيد؟ او به كمك شما احتياج
داره تا از جاهاي خطرناكي مثل كارخانه چرم،
گاوداري و كشتارگاه در امان بمونه.
موفق باشيد

كارخانه چرم

گاوداري
كشتارگاه

مامان كجايي؟

