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 با مارکو مائوریتزی  وگوگفت
هر موضوع  1 مانند  دیدگاه  سیاسی،.  که  دیگر،  فرهنگی  و  های  اجتماعی 

نام  های بگیرد، با پدیدهها شکل می متفاوت و حتی متضادی در چپ حول آن 

»موضوع حیوانات« روبرو هستیم. یک تفاوت اساسی که شاهدش هستیم این 

می که  موضوعات  سایر  برخالف  که  بهاست  دربارهتوان  مشخص  ی طور 

آ  هایگرایش به  نسبت  دیدگاهن گوناگون  این  با  ما  کرد،  صحبت  روبرو ها  ها 

مانند شما و سایرین   –که از سوی برخی افراد    را نیستیم. البته باید توجهاتی

های کوچک چپ به آن شده از این عمومیت مستثنی کنیم. اما در  و محفل  –

احزاب و جریان سطح سازمان  این توجه دیده   هایها،  از  اثری  شناخته شده 

ی مواضع چپ شویم، به نظر شما  درباره  وگوگفتکه وارد  ز اینشود. قبل انمی

منحصر  ویژگی  واجد  حیوانات«  »موضوع  خود  سایر بهآیا  به  نسبت  فردی 

 موضوعات است؟

 ی»چپ« و »مسئله  سؤال ببرم.  ریشروع شما را ز  ی نقطه   لمیاول از همه، ما.  1

و تا   ایآ  میکه بگو  ست یمن آسان ن  ی برا  نیهستند، بنابرا  ی کل  می هر دو مفاه  وانات«یح

 لی دل به   میتوانی وجود دارد که م  ییهادر سازمان  واناتیح  ی از مسئله  «یچه حد »اثر

چپ،   یدر هر صورت، خواه افکار عموم . میکن فیها را »در موضع چپ« تعرمختلف آن

و   ،یمردم   ی هاگروه  ست،یاحزاب کوچک مارکس  ک،یدمکراتال یبزرگ سوس   ی هاسازمان 

گرفته    دهیناد  طور کلیبه  واناتیح  یکه مسئله   میگوی من نم،  میریرا در نظر بگ  رهیغ

حقوق    ی هادر جناح چپ )و در گروه  90  ی که مانند من از اواخر دهه  یکسان   شده است.

بودهواناتیح فعال  نم(  ناد  نیا  توانندیاند،  نظر  رندیبگ  دهیرا  منظر  از  عمل  ی که    ،یو 

 یاکنون دارا   د،یها خندبه آن  شدیم   یکه زمان   یمسائل  کرده است.  رییاوضاع چقدر تغ

است که چپ تا   نی ا   گرید   ی البته نکته   آن را انکار کرد.  توانینم  گریاست که د   یشأن

اندازه قصد »جد ا  ی چه  ا  نیشدن« در  به پرسش شما   نجای موضوعات را دارد و من 

  « ی که امروز گفتمان مربوط به »اشکال ستمگر   یکه روش  کنمیمن فکر نم  .رسمی م

واحد و منسجم وجود   ی راه  ی از منظر نظر  کنم یفکر نم  درست باشد.  شودی مطرح م
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جنس تا  باشد  و   یهراسگراهمجنس  ،ییگراییتوانا  ،ینژادپرست  ،ییگرات یداشته 

هستند که هر کدام   یموضوعات متفاوت  هان یا  .میرا در کنار هم قرار ده  یپرستگونه 

 ز یکار متما  /هیتضاد سرما  ی از مسئله  دیخود با  ی نوبهخاص خود را دارند و به   یژگیو

)به  ا  یعالوه، حتشوند  به  و   کیتضاد، هر    نیبا توجه  نقش متفاوت  از آن »مسائل« 

ا  یخاص م  (.کندیم  فایرا  فکر  گونه  کنمی من  م  یپرستکه  کمک  ما   نیا  تا  کندیبه 

کن  یاتیح  تیواقع گونه  .میرا درک  بدان   یکیرا »  یپرستاگر  اشکال ستم«    نیا  م،یاز 

اما   .ابدییم  لیتقل  ض«یبه مشکل »تبع  زیهمه چ  رسدیو به نظر م  شودیلغو م  یژگیو

  نیاز ا  م ی)اگر واقعاً بخواه  رند یگی قرار م  ضیمورد تبعبه این دلیل    یرانسانیغ  واناتیح

  یانسان  ی توسط جامعه   که نامناسب است(    نجایکه به نظر من در ا  می اصطالح استفاده کن

م قرار  استثمار  پآن  رایز  رند،یگیمورد  تشک  ی ماد  ی نهیزمش یها  که   دهندی م   لیرا 

 دارند.  ازیثروت خود به آن ن دیتول ی طبقات حاکم برا

عنوان به   شی( خوself-perception)  ی انسان از خودپنداره  ی ختگ یالبته، گس

 خیدر تار  یمترق  ی )که هنوز نشانگر عنصر  وانیانسان از ح  ی گانگی ب  عت،یاز طب   یبخش

آن تجسم   ی و چه ماد  گرات یمحور، چه در شکل معنوتمدن است( در فرهنگ انسان

بر طرد   ی مبتن  م،یعنوان »انسان« هستکه ما به   ی زی کالم، هر چ  کیدر    است.   افتهی

ح  وانیح به   تیوانیو  به  ی طوراست،  پا   توانینم  وجهچیهکه  تخر  انیبه  به   بیدادن 

 بدون به خطر انداختن کل ساختار تمدن فکر کرد. یرانسان یغ عت یطب

بحث2 بعضی  مارکسیست.  برخی  سوی  از  نظری  که های  شده  مطرح  ها 

طور خاص مربوط موضوعاتی هستند که بهارزش اضافی  و  مفاهیم کار، استثمار  

رابطه و  انسانی  کارگران  موقعیت  آن به  این ی  بنابراین  است.  سرمایه  با  ها 

 ها در تولید کارآیی ندارند. مفاهیم در خصوص حیوانات و نقش آن 

ی انسان بر زندگی حیوانات و درگیری جانبهی همه از سوی دیگر امر سلطه 

تولیآن  در  مبنای ها  بر  که  موقعیتی  است.  بدیهی  و  عینی  امری  اجتماعی  د 

توان سلطه و اعمال ستم کامل شکل گرفته است. پرسش این است که آیا می

ها را  سلطگی آن گیری چپ در قبال رنج حیوانات و موقعیت تحتعدم موضع

  و استثمار ارزش اضافی  انطباق مفاهیم کار و  با تحلیل تئوریک از انطباق یا عدم
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موضع  این  کردن  موکول  آیا  دانست؟  مربوط  حیوانات  آن با  نتایج  به  گیری 

 پذیر است؟ تحلیل توجیه

درست    نیسو، ا  کیاز    از هم جدا شوند.  دیهستند اما با  حیدو پرسش صح  نیا.  2

خود را از   یژگیدقت و و  م،ی»استثمار« استفاده کن  عی وس   اریاست که اگر از مفهوم بس

همان   .شودی م  رممکنیو غ  کنندهجی گ  یروابط طبقات  لیتحل  جه،یدر نت  .دهدی دست م

 د«یمفهوم »تول  میخواهیاگر نم  نه کمتر.  م،یباش  قیدق  شتر یب  دیطور که قبالً گفتم، ما با

 ی»کار مولد« در معنا  ای  ته«یویسوبژکت  دیکه از »تول  ی شود )مانند زمان  ی صرفاً استعار

 ز ی روابط را متما  نیا  نکهیتنها پس از ا .میقائل شو زیتما دی(، بامیکن یصحبت م  یجنس

ا  یسع  میتوانی م  م،یکرد ن  نیا  ی برا  . م یکن   سنتز  کی  جادیدر  انجام    ازیما  کار   کیبه 

است که   یمانند زمان  !میا آن کرده  ی ها هیپا  یاجمال  دنیکه تازه شروع به د  میدار  ی نظر

اما   شودی م  ختنیباعث برانگ  سهیمقا  ن ی: امیکن یم  سهیمقا  تسیها را با آشوما کشتارگاه 

شوند،  ینژاد پست »نابود« نم  کیمانند    واناتیح  هست.  زیکننده ن   حسی حال ب  نیدر ع

براها بهآن به دن  ی طور خاص  بشود : که، اگر  ندیآیم   ایاستثمار شدن و کشته شدن 

استخراج ارزش   ی برا  واناتیح  است.   انیپای روند ب  کی  نیا  رایبدتر است، ز  ی حت  ، گفت

کار استفاده    ی رویعنوان ن ها بهکه از آن  یزمان  یامر حت  نی)ا  شوندی »استثمار« نم  یاضاف

ن  شدی م به فتادی اتفاق  بلکه  ماده(  وارد    ی اعنوان   .شودیم  ییافزا ارزش  فرایندکه 

کرده   رییتغ  ی ا شهیطور ربه  ی دار هیتا دوران سرما  شامدرنیدوران پها از  »استثمار« آن

 را ی کرده است ز  رییخود تغ  تیدر ماه   ی کار انسان  ی رو یاست، همان طور که استثمار ن

همان طور که   جاست،ن یحال، نکته ا  نیبا ا  کرده است.  رییآن تغ  یکل  یهدف اجتماع

کار   ت یکه در آن ثروت و بار مسئول   یاجامعه  -  می کنی صحبت م  یطبقات  ی ما از جامعه 

توزبه   ی ماد نابرابر  انسان   میتوانی م  نیبنابرا  -  شودی م  عیطور  جوامع   ایمحور  از 

  ،هدف  ی راب  ی اله یعنوان وسبه   یرانسانیغ  عت یکه طب   ییجا  م،ی پرست صحبت کنگونه 

 .شودی درنظر گرفته م یطبقات ی خود جامعه دیبازتول یعنی

نکوهش سلطه    ق«یبه »تعو   ی ازیاست که ن   یهی: بدمیرسیبه پرسش دوم شما م

در   گراهاتیجنسها و ضد همان طور که ضدنژادپرست  . ستیو مبارزه با آن ن   واناتیبر ح

حاضر نژادپرست  یجهان  ی برا  حال  جنس  یبدون  م   یی گرات یو    کنند، ی مبارزه 
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نپرست ضدگونه  برا  زیها  حاضر  حال  گونه  یجهان  ی در    . کنندی م  کاریپ  یپرست بدون 

اما دو مشکل وجود دارد.   نبردها ادامه دهد.  نیاست که چپ به ا  نیکار درست ا  اکنون 

نژادپرست با  »چپ«   ی نبردها  نفسهی ف  یپرستو گونه  یتیجنس  ض یتبع  ،یاول، مبارزه 

ل   .ستندین برا  برالیراست  را  با    یروش خاص خود  که  دارد  مطالبات  آن  از  استقبال 

»چپ« چگونه    ی است که آن نبردها  نیپرسش ا  نیبنابرا  مطالبات ما مطابقت ندارد.

م نژادپرست  یستی الیسوس   ی ایدن  شوند،ی واقع  گونه  ییتوانمندگرا  ،یبدون    ی پرستو 

  ستم ی منظر، من مطمئن ن نیاز ا م؟یآن مبارزه کن ی چگونه برا رسد؟یچگونه به نظر م 

ها اگر آن یحت داشته باشد. یروشن ی هاده یاز قبل ا « یستی»اومان ی نوع مبارزه نیکه ا

 یکه چپ در جهان از دهه  ی ا شهیاند، بحران رچپ بوده   DNAاز    یها بخشدهه  ی برا

 ک یاز    برالی ضدنژادپرست ل  کیکه    شودی رو بوده است، اغلب باعث مبا آن روبه   80

 نباشد.  صیتشخقابل   نهیزم نیدر ا ستیال یسوس

را    یانسان  بخشی آزاد   ی هااند جنبش کرده   یاغلب سع  واناتیکنشگران حقوق ح

همزمان   واناتیح  بخشی به خاطر داشت که ظهور جنبش آزاد  دیکنند، اما با  د«ی»تقل

 بود.  1980  ی در دهه  یبر حقوق مدن   برالیل   یو هژمون  یچپ طبقات  یجیبا افول تدر

  را یز  سازد،یدشوار م  اریبس  کردمی را که من در مورد آن صحبت م  ی امر، »سنتز«  نیا

 د ی تول  ی وه یبا ش   یتعارض کل   ی و عمل در معنا  ی در تئور  یابیمربوط به باز  ی امسئله   نیا

آن به چپ   قیاز طر  واناتیح  ی که امروزه آزاد  ی هر مفهوم  باًیتقر  است.  ی دارهیسرما

م ا  شود،ی ارائه  انسان  است.   برال یل  راثیم   نیگرفتار  که  ندارم  شک  و   ی محورمن 

 ی مهین   از مشکل است.  ی میفقط ن  نیاما ا  چپ هستند:   ی مشکالت ساختار  یپرستگونه 

 ی میبه مفاه  یپرستگونه هیعل ی مبارزه لیتبد م،ی آن کار کن ی رو دیکه با ی زیچ گر،ید

بسط و پردازش   نیبدون ا  قابل استفاده باشد.  هیاست که امروزه در افق مبارزه با سرما

 یقلب خوش  ی که فعالن چپِ منفرد از رو  م یانتظار داشته باش   میتوانیمطمئناً م   ،ی نظر

  یداشت که آن را برا  میاما ما حق نخواه  شوند.  لیتبد  واناتیستم بر ح  هیعل    هبه مبارز

 . م یمطالبه کن هیسرما هیها علآن ی »انطباق« با مبارزه

نفسه مربوط به چپ نیست.  ای فیپرستی مبارزهگویید مبارزه با گونه. می3

ها ی آن اید که »حق نداریم آن را برای انطباق با مبارزهو در پایان نتیجه گرفته 
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فعاالنه در هر   ی»مداخلهبه    علیه سرمایه مطالبه کنیم.« لنین در چه باید کرد،  

 مسئله«  نیدر مورد ا  کیدموکراتالی سوس  گیریموضع « و »"یبرالیل"  یمسئله

و ستم،   یخودسر  یهادهیتمام پدگوید باید نسبت به  او می  .دهدیفراخوان م

بر هر قشر   که ممکن است   یاطبقه  ایدر هر کجا که ممکن است رخ دهند، 

استثمار   یکل  ریتصو  هادهیپد  نیا   یبگذارند واکنش نشان داد تا در تمام  ریتأث

 ی فعال یک ضرورت مبارزاتی نیست؟ آیا این مداخله  نشان داد.را    یداره یسرما

 را یز  .کند ی ستم اشاره م  «یبه اشکال »انسان  نی که لن   ستین   یالبته. اما تصادف.  3

  یروشنگر  یآن وارث واقع  کِیدموکرات  ی نشان دهد که پروژه  د یبا  یدموکراسال یسوس

 یی بورژوا  ی جامعه  ی و آزاد   ی برابر  ی هاآرمان  داریطور پابه   تواندی است که م  ی زیو تنها چ

که   یواقع  یشمولجهان  فراینددر    تواندی تنها م   ایپرولتار  ی خود سوژه  را تحقق بخشد.

 یبرال یل  ی شود، از جمله نهادها  لیشده است، تشک  جادیا   ی دارهیسرما  ی توسط جامعه 

کمون که  آن  فهی وظ  هاستیآن  از  براداشتند  فولد  ی ها  قفس  نظام    ی »شکستن« 

 زین یوانیح ی ته یویدر مورد سوبژکت  ی امر از لحاظ نظر نیا استفاده کنند. ی دارهیسرما

بالواسطه انتقال  اما  است،  همچن  -»حقوق«    یمسئله   ی صادق  استثمار   ن یو 

واضح   اضافیدر مورد کار    نی: استی ن  ریپذامکان  وانی از انسان به ح  -  دارانه«هی»سرما

است که   نینکته ا  تر روشن باشد. در مورد مشکل حقوق کم  رسدی است، اما به نظر م

باشد که   می سه  یاز دموکراس  ی ادر مفهوم گسترده  تواندی م  ی تنها زمان  رانسانیغ  وانیح

  تواند ی که چپ م   ستیبدان معنا ن  نیا  برقرار شده باشد.  یکاف  ی ماد  ی بر مبنا  یدموکراس

خود را   تیبشر  کهن یحال، ا  نی: با اردیبگ  دهیرا ناد  یوانیح  ی ته یویسوبژکت   ی سادگبه

خود  ی سوژه  کیعنوان  به و  م  گرنییتعخودمختار   سمی ال یسوس  تیاولو  دهد،ی شکل 

 یدر پروژه   توانندیم   واناتیها بتوانند خود را رها کنند، ح که انسان   یتنها در صورت  است.

  ق یقبالً از طر  یدموکراس  ی بدان معناست که اساس ماد  نیا  .رندیما قرار گ  بخشییرها

تول است.  دیکنترل  آمده  دست  ا  به  ن  نیاگر   یحوزه  توانی نم  ی سادگبه   فتد،یاتفاق 

 می سه   ی برا  یواقع  ی دموکراس  چیه  را یگسترش داد: ز  گرید  ی هارا به گونه   یدموکراس

 شدن وجود ندارد.

نم ا  کنم ی انکار  به   نیکه  امر  موازدو  ا  ی طور  اما  شوند،  نظر  ن یانجام   ی امکانِ 
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  . ستیکه در واقع آسان ن   ی زیدر عمل نشان داده شود: چ  دیاست و با  ی انتزاع  یموضوع

انتخاب  شهیهم  است یدر س  رایز انتخاب است و  طبقات   ی گرنییتعها روند خودبحث 

م  را جهت  نظر من مهم   .دهندی فرودست  وادار کن  سم یوگن تر است که  به  از   میرا  تا 

را که به   ییهاآگاه باشد )و آن  ندیآیبه وجود م  دیکه در سطح تول  یمشکالت اساس

را وادار به   هاست یال یسوس   کهنی(، نه امیکن   یتلق  هیثانو  شوند ی مصرف مربوط م  ی حوزه

م  .میها کنآن  ی مصرف فرد  رییتغ ا  میگوی من  با  نیکه در  عمل   رانهیسختگ   دی مورد 

نکن  یاس یس  یزهیتا غر  می کن را خراب  م  میخود  مارکوزه  به  سدینوی )آن طور که  و   )

  یدهکه آن را سازمان  ی ادیبن  ی با دست بردن به ساختارها  تیواقع  .می عرفان ختم نشو

بازتول ا  زیاز هر چ  ش یب   یدموکراس  ی مسئله   . کند ی م  ر ییتغ  کندی م  د یو  سطح    نیدر 

سردرگم   استیاگر س  رد،یقرار نگ  تیهدف در اولو   نیواقع، اگر ا. در  شودیم  ی ریگم یتصم

ها هدف دنبال شود، اصطکاک کیعنوان به خودی خودبه ییشود و احقاق حقوق بورژوا

که مانع تحقق   دیآبه وجود    تواندیم  یراحتبه   یستی الیدر اردوگاه سوس  های ریو درگ

 .شودی م  یاساس ی کامل دموکراس

ررسی موضع چپ نسبت به موضوع حیوانات به این . ویل کیملیکا در ب4

می قبال اشاره  در  موضع  اتخاذ  اجتماعی،  موضوعات  سایر  برخالف  که  کند 

سرمایه  سیستم  در  حیوانات  آن موقعیت  دگرگونی  ضرورت  پذیرش  و  داری 

شود و این چیزی نیست که قاعدتاً منجر به تغییری در سبک زندگی فردی می 

مورد استقبال قرار گیرد. بنابراین یکی از موارد مؤثر در راحتی از سوی افراد  به

داند. نظر شما در این مورد چیست؟ از گیری را این موضوع میاین عدم موضع

داری سوی دیگر شما به جایگاه حیوانات در مجموعه مناسبات تولید سرمایه 

 طور اصولی مستلزم شناخت دقیق و تحلیلی از آناشاره کردید، امری که به 

توان چنین نتیجه گرفت که ندیدن موقعیت حیوانات توسط چپ است. آیا می

سرمایه  سیستم  این  بهدر  گونهداری  و دلیل  نظری  سیستم  بر  حاکم  پرستی 

 فکری چپ است؟
مشکل.  4 بس  یمطمئناً  سوس  ی اریکه  را   یپرستکارگران ضدگونه   ای  هاست یالیاز 

ها ارائه به آن  ی فرد  ی سبک زندگ  یعنی  سم« یاست که در قالب »وگن  ن یا  رندیپذینم
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طرف، من معتقدم که صراحتاً،    کی: از  میی باره بگو  نیدر ا  زیدو چ  میتوانیحال م  .شودی م

 ی اس ی س  تیدر موقع  ین یطور عها بهاز آن  ی اریبس  رایها حق دارند که آن را رد کنند، زآن

( و نه دیتول  یعنی. )کنند ی قرار دارند و از منظر ساختار به مشکالت نگاه م  ی ترشرفته یپ

( »روبنا«  سو؛  (مصرف  یعن یاز  بس  گر،ید  ی از  که  است  درست  عوض،  از    ی ار یدر 

  کنند ی ها فکر م مانند وگن   قاًی دق  ها،ست ینظر از آنارشو کارگران، صرف   هاست یال یسوس

 ی سبک زندگ   میریگ یم  میتصم  ی صورت فردما به  رایز  کندی م  رییتغ  ای و معتقدند که دن

تغ را  ا  ن،یبنابرا  .میده  رییخود  آن  نیدر  همورد،  پذ  ی برا  یاستدلل  چیها   رشیعدم 

کار را انجام دهند: حداقل در اشتباه خود ثابت قدم   ن یا  دیندارند، برعکس، با  سمیوگن

مشکل   نکهیو ا  میرا مشخص کرد  زیتما   نیا  یکه، بله، وقت  میگوی من م  ن،یبنابرا  باشند.

دارد که   ی بستگ  تیواقع  نیبه ا  پرستیکجاست، مقاومت چپ در برابر ضدگونه   یواقع

 .رندیپذیخود را نم یسبک زندگ  رییها تغاز آن ی اریبس

  . ستین  حیصح  دییگوی به نظر من آنچه در قسمت آخر پرسش م  ل،یدل  نیبه هم

را در  واناتیوضوح نقش حدارند، به ل ی اص یستیالیکه وجدان سوس یمن معتقدم کسان 

 یادیو عدم ارتباط بن   نندی بیحداقل در اساس، م  دارانه،هیسرما  ییزاخودارزش  فرایند

ستم  تحت  واناتیمربوط به ح  طیکارگران و شرا  تیوضع  انگاری یکسانآن، عدم امکان  

م درک  سرما  رانسانیغ  وانیح  ن یب   ده یچ یپ  ی رابطه   .کنندیرا  پ  هیو    شیدایبه 

سرما  خیشاتاری )پ  ی دارهیسرما نت ی دار هیمناسبات  همه،  از  بالتر  و   یاحتمال  ی جهی( 

انسان  روازاینو    سمیال یسوس  ی روزیپ کامل  موضوعبه   تی تحقق  که   یعنوان 

ها جنبه نیترده یچیو پ نیتردو جنبه مبهم  نیا .شودی است، مربوط م   کنندهنییخودتع

آن رابطه  ییهاهستند،  آن  در  ح  یقیعم  ی که  و  انسان  پ  ی رانسانیغ  وانیکه    وند یرا 

متفاوت   یدر شکل  یتا به موضوع انسان   کندی که به ما کمک م  شود،یم  داریپد  دهد،ی م

 نیا  خِی شاتاریدر پ  یشی تنها با بازاند  آن.  ِیگریگشوده در برابر د   م،یشیندیب  یکیالکتیو د

به آن  ی دیو نقش جد میکن فی را بازتعر یخیتار سمی الیماتر میتوانی موضوع است که م

 وندیرنج پ  یِشمولجهان  طیها را در شراکه گونه   ی از برادر  یآن را به آگاه  م، یببخش

  یوانیکل مشکل ح ،ی نقطه، با کمک علم و فناور نیبا شروع از ا .م یترجمه کن دهدی م

جد روش  ب   یبرقرار  ی برا  ی دیبه  سا  یانسان  ی هاگونه  نیروابط    نیب   ای  ها،رگونه یو 
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سا  یانسان  ی جامعه آن  یجوامع  ریو  با  ما  زکه  در   ل یتبد  م،یهست  می سه  کرهستیها 

  ی پرستگونه ضد  ی هامشکالت و چالش  نیتر کالیسطح است که راد  نیتنها در ا  .شودی م

 مطرح و حل کرد.  یطور عقالنبه توانیرا م

علی5 درباره.  چپ  موضع  روی  تمرکز  بر  اولیه  قصد  موضوع  رغم  ی 

مارکس و تحلیل او از تمایز انسان/ حیوان نیز حیوانات، ضروری است به مورد 

بپردازیم. اگرچه چنین تمایزی دقیقاً نقش محوری در تحلیل او از شرایط تحول 

ها و در صدر همه تد  اجتماعی انسان دارد، اما پیامد چنین باوری از نظر بعضی

اندیشه به  حیوانات  موضوع  منظر  از  که  می بنتون،  مارکس  یک ی  پردازد 

العاده« است. بر اساس چنین نقدی از تفکر  خارقکامالً  تگیِ نوعیِ  »خودشیف

بر  تمرکز  و  شده  حیوانات  »تحقیر«  به  منتج  حیوان  انسان/  تمایز  مارکس؛ 

انسان، زندگی حیوانات و عالیق آن  نوعی«  نادیده گرفته است. »وجود  را  ها 

دازان پردیدگاه بنتون بعدها همچون فرضی مستدل از سوی بسیاری از نظریه 

 حیوانات پذیرفته و مکرراً مورد ارجاع قرار گرفته است. 

مارکس و تمایز    – ( در »موجودات نیز باید آزاد شوند  2015الرنس وایلد ) 

( به این نقد پاسخ داد. بعدها جان بالمی فاستر و برت 2015انسان/ حیوان« )

 در  (  و نیز کریستین استاچ2018پرستی بیگانه« )کالرک در »مارکس و گونه

خاستگاه»درباره حیوان ی  مارکسیسم  )های  کوبنده 2018گرا«  انتقاد  با  از   ( 

نو از  صحیح  فهم  عدم  به  را  او  آن شته بنتون  کردند.  متهم  مارکس  ها های 

معتقدند که حیوانات اساساً موضوع تمرکز اصلی کار مارکس نبوده و او قرار 

داری ی تولید سرمایه ی حیوانات بنویسد، بلکه نقد شیوهای دربارهنبوده رساله 

تاریخی تحول اجتماعی انسان بوده است.   –مستلزم پرداختن به شرایط مادی  

و کالرک  مارکس    فاستر،  موردنظر  نوعی«  »وجود  معتقدند   عنوانبهاستاچ 

ظرفیتمحرک  و  به سطح ها  را  او  که  گرفته شده  نظر  در  انسان  متمایز  های 

می هدایت  خودآگاهی  و  آگاهی  از  تحقیر  باالتری  به  ربطی  هیچ  این  و  کند 

 حیوانات و نادیده گرفتن زندگی آنان ندارد. 
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های اکولوژیکی  اش »دفترچهو در نوشته از سوی دیگر، اخیراً کوهی سایت

شدت روی های پایانی به کند که مارکس در سالمارکس« این بحث را مطرح می 

شکلی که او مدعی داری تمرکز داشته، به موضوع طبیعت و نقش مخرب سرمایه 

دیدگاه از  گرفتن  فاصله  با  مارکس  که  موضع  است  یک  به  ابتدایی خود  های 

اما آشکار است که مارکس اکولوژیک معتبر و ساخ نایل شده است.  تاریافته 

های واپسین، هرگز به حتی با فرض درستی تمرکز خاصش بر طبیعت در سال

داری اشاره نکرده کشی از حیوانات در سیستم سرمایهموضوع مشخص بهره

 است.

های مطرح شده در قبال نقد بنتون  با توجه به مجموعه موارد باال، آیا بحث

باشد و چرا چه حد میتا   تفکر مارکس  از  واقعی  نظر شما توضیحی  از  تواند 

 ها، چنین »اتهاماتی« علیه مارکس همچنان مطرح است؟ رغم آن علی

انسان   ی )برتر  یشناخت ی فرض هست  کی( بر  1  اشتباه است،کامالً  بنتون    ی بازساز.  5

 ریکه بنتون و سا  ی اساز است و هرگز به گونه مسئله  اری ( استوار است که بسوانیبر ح

 ک ی ( بر اساس  2  نشده است؛  ی بندصورت  کنند،ی آن بحث م  ی منتقدان مارکس درباره

ارزش   کیعنوان  به سمیمتن مارکس وجود ندارد )اومان  ی جا  چیکه در ه  یفرض اخالق

آن )تنزل    ریناپذناباجت  ی نهیعنوان قربه  «ییگراپرومته »( در مورد مفهوم  3مطلق(، و  

 ریتفس  ا یدرک    کجانبهیطور  از حد به   ش یب   ز ین  نجایبه ابزار محض انسان( که در ا  عت یطب

که نادرست است    ستین  عتیاما به نظر من، گفتمان بنتون تنها درمورد طب  شده است.

کل گفتمان او درمورد   :دهدیبا مارکس نشان نم  سهیرو به جلو« را در مقا  یو »گام

نشان  احساس  ی دهنده حقوق  مارکس  یانکار  در    یستی نقد  که   هودی  یمسئلهاست 

نظر است، کل  در    ی ه یمطرح شده  بنتون  که  است،   یعیروابط طبدولت  ارائه کرده 

با تئور  سمیرا که مارکس  یمشکالت  خواهمی نم  است.  برالی و ل  یستیرفرم  یدر رابطه 

ا و  دارد  انترناس  نکهیدولت  زمان  در  استال  ونال یچگونه  و  سوم   ی شکل   سم ینی دوم، 

 یهاست یهمان طور که اغلب در مورد مارکس  -به خود گرفت، انکار کنم، اما    کیدرامات

م اتفاق  بنتون  براآن  حلراه  -   افتدی نسل  ن  نیا  ی ها  به    رییتغ  ی دهنده شانمشکالت 
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مانند من، که پس از شکست   یپژوهشگران و کنشگران  ی برا  است.  ییسمت مواضع بورژوا

ابزرگ شده   1980  ی چپ در دهه  یخیتار پ  نیام،  به  با توجه  گفتمان   یامدها ینوع 

  ل یدل   ن یبه هم  است.   قبول رقابل یغ  ی که داشته است، به لحاظ نظر   ی بارفاجعه   یاس یس

نوع    نیو آنقدر نسبت به ا  می کنیاست که من و استاچ به متن مارکس »بازگشت« م

آن   ی آن را از رو   رایز   کنند یم  فیتفکر مارکس را تحر  ریکه ناگز  م یهست  نی خوانش بدب

اغلب متوجه   نیهمچن  .ست یمتعلق به ما ن  گریکه د  خوانندیم  یو عمل  ی نظر  ی ازهاین

از هگل   ی زیچ  کنند،ی درک نم  یخوبکه مارکس را به   یکسان  ،یطور کلکه به   شومی م

مارکس در   «یپرستمشکل بزرگ در خوانش بنتون و در آن منتقدان »گونه  . فهمندینم

را درمورد   «ی محورخود از »انسان  یک یالکتیردیو غ  ستایها مفهوم ااست: آن  نینظر من ا

تر از تفکر و چندجانبه   تری غن  اریکه بس  ی تفکر  برند، یبه کار م   ی کیالکتیو د  ایپو  ی تفکر

 یده یمثال، ا  ی برا  مورد موافقم.  نیفاستر و استاچ در ا  یبا بالمکامالً  من    هاست.آن

وجود   ی زیچ  نیهگل( چن  ای: نزد مارکس )دیریرا در نظر بگ  وانیانسان بر ح  «ی »برتر

آن  رایندارد، ز ندارد.  نیا  یسنت   ی معنابه   یشناس ی ها هستنزد   ک ی انسان    واژه وجود 

 زی که انسان )نزد مارکس و ن   تیواقع  نیاست و کل گفتمان درمورد ا   ی»شدن« انسان

ح از  برتر  هگل(  ز  وانینزد  جهان   تواندی م  رایاست  و  تول»عام  کند،    دیشمول« 

باز و در   فرایند  کیبلکه    ست،یگونه ن  یکیولوژیب  ی الگو  ایذهن    تیقابل  ی دهنده نشان

تار مؤثر   ت یظرف  کی  ی است که امکان واقع  فرایند  نیا  است.   ی ماد-یخیحال تکامل 

 «یعنوان »وجود نوعانسان به   ی دهیا  عام دارد.  ییمعناانسان را به    ی گرنییخودتع  ی برا

(Gattungswesenبه هنوز  انتزاع(  -یاقتصاد  یهانوشتهدستدر    ی صورت 

توسعه   سهیگروندردر    تری انضمام  اریبس   یاما سپس به روش  شود،یمطرح م   یلسفف

را که در   ییو کارها  د یبخوان  1844از سال    یاگر مارکس را فقط بر اساس متن   .ابدیی م

شما   دگاهید  ریناگز  د،یریبگ   دهیانجام شد ناد  یاس یسال بعد در مورد اقتصاد س  ستیب

بود. خواهد  م  یبالم  ناقص  درست  استاچ  و  تحلندیگوی فاستر  بر  مارکس  تمرکز   لی: 

 وانات یآن، ح  یدرون  ی و تضادها   هاشیبه گرا   ینی و ع  طرفانهی ب  ی است، نگاه  ی دارهیسرما

 ی وهیش  یو وحشتناک واقع  یالیخ  ی ایدن  نیا  رایهستند، ز  «ی اصطالح »خارج از بازبه

پ  ی دار هیسرما  دیتول بر اساس  تنها  تعامل اجتماع  ی هافرضشیاست که  به   ی مربوط 
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هستند که   ییهاده یپد  ،یارزش اضاف  ، یکار انتزاع  ،ییکال   یوارگبت   .کندی انسان کار م

همان   .گرانیو نه توسط د  شوند یم  ریپذخاص امکان  یساختار اجتماع  کیتنها توسط  

مارکس فقط    سد،ینوی م   یخوببه   هستند  یدوستان مردم چه کساندر    نی طور که لن

 ی نادرست کل میمفاه  ریسا  ای  خیتار  ن یاو از قوان  کند،ی صحبت م  ی داره یسرما  نیاز قوان

 . کندی درمورد جامعه صحبت نم

  یانسان  تیاگر واقع  .کند ی صدق م  زین  ییگراامر در مورد اخالق و موضوع پرومته  نیا

هبه شود،  درک  »شدن«  مطلق  چی عنوان  همچن  ی ارزش  و  داشت،  نخواهد    ن ی وجود 

در نظر گرفت، همان طور که   ستایطور ا را به   عتیانسان و طب  انیم  یرابطه  توانینم

 د یکه انسان با   یینوشته شده است، جا  عتیطب  کیالکت یدصراحت توسط انگلس در  به

 کند.  یبا آن آشت  عتیخود از طب ی نومع  یگانگیغلبه بر ب  ی برا

نوشته  در  مارکس  که  است   یدار ه یخود خشونت سرما  ریاخ  ی هامطمئناً ممکن 

وجه چیهبه  نی( ا1  اضافه کنم که:  خواهمی را در نظر گرفته باشد، اما م   عت ینسبت به طب

کل مربوط   ک یعنوان  به   عتیبلکه به طب  ،حقوق  ی فرد  ی هاعنوان سوژهبه   واناتینه به ح

چ  نی)ا  شودی م ن  زیدو  مرتبط  هم  به  از   یطولن  خیتار  کی   ستند،یلزوماً 

؛  کر و کور است(  واناتیتک حوجود دارد که نسبت به سرنوشت تک  ییگراستیزط یمح

طب2 به  »احترام«  مطمئناً  نم  عت ی(  هرگز  مارکس  بت   کیبه    تواندیدر  از تصور  نگر 

  عت،یصنعت و طب  انیم  یقیدر جهت تلف  شهیبازگشت کند، اما هم  عتیطب  یهماهنگ

 گرایی بومو    سمیمارکس  نی ب  خواهد بود.  عتیطب  یرعقالنیغ  یواسطگیدر جهت غلبه بر ب

از   یاست که اول  تیواقع  نیواضح وجود دارد و در ا  زیخط متما  کی  ی پرستگونه و ضد 

برسد )که نه   ی و آزاد  ی تا به طرح برابر  کندی شروع م  یاس یس-یخی وجود تار  لیتحل

به سبک   تی عقالن  ین یاشکال ع   ،یاجتماع   ی عنوان ساختارهاعنوان »ارزش« بلکه به به

  ن یدنبال چن حداقل تا کنون، همواره به ها،ی دوم نیکه ا ی(، در حالشودی م  درکهگل 

 رون یها را از باند آنداشته   یاند و سعبوده   عتیآن در طب  ینسب  ی هاو ارزش  ینینظم ع 

 اعمال کنند.  ی بشر  ی در جامعه

 واناتیح  یتحقق آزاد  طیبه شرا  شتریشما ب  یاشاره  3  سؤالدر پاسخ به  .  6

انسان است. اما ما عمدتاً به دوران مبارزه   ی برا  یواقع   یپس از تحقق دموکراس 
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از تحقق چن م  یامر  نیقبل   ییلزوم گنجاندن هدف رها   یعنی   م،یکنیاشاره 

 ی مبارزه  ازآن    یو جداساز  یستی الیسوس  یبخشیی رها  یدر برنامه  واناتیح

فقط در   واناتیح  ییکه رها  مینشان ده  واناتیبه کنشگران ح   یعنی.  برالیل

گونه  یعار  یاجامعه و  استثمار   یفهیوظ  یعنیاست.    ریپذامکان   یپرستاز 

 ی ست یالیاز آرمان سوس  یعنوان بخشموضوع به  نیا  رشیپذ  هاستیالی سوس

همان   نیا  ای نظر شما آ  به  محقق شود.  ندهیآ  یاست که قرار است در جامعه

 گفت؟ نیکه لن ستیفعال ن یموضوع دخالتگر

اول منظور شما از »موضوع«   وجود دارد.  یتفاهم اساسسوء   کیکنم  ی من فکر م.  6

نم متوجه  نظر  .شومی را  چه  به   ی وانیح  ی مسئله  از  درک   ک یعنوان  را  »موضوع« 

در   ی انسجام  چیه  افتد،ی اتفاق م  یبرخالف آنچه در مسائل حقوق انسان  را،یز  د؟یکنی م

 ی ندهیکه نما  ستندی ن   واناتیح  نیا  مورد وجود ندارد.  نیانسان از ا  یندگینما  ی نحوه 

تنها راه انسجام   .می ها هست»منافع« آن  ی نده یکه نما  میما هست   نیخودشان هستند، ا

ا  دنیبخش به   ر یتفس  ،یاس یس  ی مبارزه   نیبه  جمله   ت یوانیح  ی مبارزه   ی معناآن  )از 

 شود ی مربوط م   یکل  ینشی به ب  نیاما ا  خروج از منطق سلطه است.  ی انسان( برا  تِیوانیح

و در واقع، تنها در   ردیگی م   فرضشی است، اما آن را پ   سم یالیاز سوس   تر ع ی که قطعاً وس

هر    مطلوب درک و محقق شود.  یشکلبه  توانی م  افته،یتحقق   سمِ یالیسوس  ی نه یزمپس 

کننده  فقط گمراه   خودی خودانجام شود، به   ی برابر  ی شرط لزم برا  جادیکه قبل از ا   ی کار

سؤال م  است.  زیبرانگو  که  طور  ضد   د،یدانی همان   یفلسفه  کی)که    یپرست گونه من 

 یاب یدست  ی برا  یعمل  یکه تالش  سمیباشد( را از وگن  تواندیحداقل م  ایاست    یاجتماع

است،    یفرد در مورد عدالت و همبستگ   ی هاده یبا ا  ی »انسجام« در سطح فرد  ی به نوع

)و همان طور که در   میریرا بپذ  ن یما قضاوت لن  کهنیبا فرض ا  یحت  .کنم یم  زیمتما

 ی قرار داد و جنبه  دی آن را مورد ترد   دیهر حال با  به  کنمی ادامه خواهم گفت، فکر م 

 هاست یالیسوس  ی »موضوع« برا   نیا   یبرا  رش«یکه »پذ  ستیداد(، مشخص ن  یخیتار

 یمصرف مرتبط است؟ موضوع   ی که به حوزه  سم یکدام موضوع؟ وگن  دارد.   ییچه معنا

با بدو  یست یآنارش  یمرتبط است؟ موضوع   برالیکه با حقوق ل  ییبورژوا و   ییگرای که 

 مرتبط است؟ ی اجتماع تی عقالن ینی انکار نقش دولت و اشکال ع
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از منظر    توانمی چه کار کنند«، من فقط م  دیبا  هاست یالیسؤال که »سوس  نیبه ا

 م ی توانی چه کار کنند، م  دیباها  که آن  دی اگر از من بپرس  پاسخ دهم.  ی ضرورت نظر

متفاوت ده  ینظرات  ن  . میارائه  »من  به   ز یمطمئناً،  شروع  اگر  شد«،  خواهم  خوشحال 

معنا وجود   نیبه ا  ی نیع   ازین  چیاما ه  .م یها کنوگن در اعتصاب   ی هاافت یض  یدهسازمان 

که   یدر حال  .میگویاست، دروغ م   «یکار »ضرور  نیکه انجام ا  میندارد، اگر به شما بگو

موضوع   نیدهم و معتقدم، به شما ثابت کنم که برعکس ا  نانیبه شما اطم  توانمی من م

  وجود داشته باشد.  دینبا  ی ستیالیسوس  غاتیشام وگن بدون تبل  چیه  نکهیصادق است: ا

  ینی شده و ع  فی روشن، تعر  ی اقتصاد-یهدف اجتماع  کی  سمیبدون وگن  سمیال یسوس

مغشوش و نامنسجم   ی دهیا  کیفاقد آن است، فقط    سمیالیبدون سوس  وگنیسم  دارد.

 ندارد. یواقع یاست که هدف عمل

صحبت    یستی الیدر دستورکار سوس   واناتیمربوط به ح  ی شما از قرار دادن برنامه 

 یکیبروند و    شیمستقل پ  دیبا  سمی ال یو سوس  یپرستکه ضدگونه   کنمی فکر م  .دیکنی م

  ست یمارکس  خواهانی ما آزاد   کیتئور  یفه ی وظ  را از درون کشف کند.  ی گریبه د  از ین   دیبا

اما نه    .هیدو نظر  نیاز درون ا  گرید  ی اهینظر  لیبه تکم  ازیاست: نشان دادن ن  نیا  قاًیدق

 ی هی»نظر  کی  ن یهمچن  ! ستین   مانند نهیآ  ی است، بازتاب  کسانی  ی ازیمعنا که ن   نیبه ا

 ی محورانسان  هیو مبارزه عل  یطبقات  یگسترش وجود ندارد: مبارزه   ایدفاع    ی واحد« برا

 جاد یتضاد و تناقض ا  قیاتحاد از طر   . ستند ین  زیچ  کیها  متفاوت هستند، آن  ی دو مبارزه

لغو خودسرانه  شود،ی م با  برا  یاست که کسان  ی ضرورکامالً    ها.آن  ی نه   یآزاد   ی که 

 توان«ی کارها را »م  نکهیادامه دهند، ا  عدالت  ی به اعتراض و مطالبه   جنگندی م  واناتیح

امکان  نیدهند که ا  صیها تشخاست که آن نی: مهم ارهیانجام داد و غ گرید ی اگونه به

 ی با واقع   گر،ید  ی از سو  .شودی م  یواقع  یستیال یسوس  ی عدالت تنها درون مبارزه  نیو ا

سوس امکانات  ن  سم،یال یشدن  آن  مگسترده  زیاهداف  م  شودیتر  درون    توان یو  از 

حوزهچشم گسترش  به  سوبژکت   ی اندازش  گسترش  آن،  مرزها  تهیویعمل  از   ی فراتر 

تا تحقق   دیکه با  ستندین   ییزهایچ  هان یا  فکر کرد و خواستار آن شد.  رهیها و غگونه 

اهداف    نیکه ا  میوگی من م  د،یانداخته شوند«، توجه داشته باش  قی»به تعو  سمیال یسوس

 ک یبه    سمیال یبه همان اندازه که امکان سوس  شوند، یتر متر و مشخصواضح  جیتدربه
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منسجم در سر   ی هینظر  کی  یکس  نکه یتصور ا  .شودی م  ل یتبد  تیفعال در واقع  ی روین

 است.   ییگراو اخالق سمیآلدهیا آورد،یم  نیی دارد و آن را از آن بال به پا

تفاهم سوء   زین   نجایدر ا  . می »حقوق« صحبت کن  یدر مورد مسئله   دیاجازه دهدوم،  

 شود،ی مربوط م  یدوران-یخیقضاوت تار  کیو    ی نظر  ی جنبه   کیبه    نیا  وجود دارد.

  ن«ی»همچن   دیبا  سمی ال یکه سوس  دهی ا  نیا  مرتبط باشند.  گریکدیدو به    نیاگر ا  یحت

 -   شودی ختم م  سمیتاریصورت به توتال  نیا  ریدر غ  -مبارزه کند    برالیحقوق ل  ی برا

 ی مسئله   کیبا    یحقوق -یفن  ی مسئله  کی  داده نشده است.   حیتوض  یکاف  ی اندازه به

مسئله   ی تئور  بنتون و همکاران است(.  دگاهیاز جمله د  نی)ا  شودی اشتباه گرفته م  ی نظر

قضاوت   ل،یتحل  نیو از ا  دهدی نشان م  ستمیس  رییامکان تغ  طیشرا  لی تحل  قیرا از طر

چگونگ  یعمل-یخیتار تضادها  ی درمورد  با  تغ  یاس یس  ی برخورد  آن   ستم یس  رییکه 

و   ی صور  ی جنبه   ن یب  ی امروز   ی تضادها  ی تئور  .آوردی مستلزم آن است را به دست م

  نی ها اشاره دارد: اما ا بالقوه بر آن  ی غلبه  ی وه یو به ش  دهدیرا نشان م  یدموکراس  ی ماد

ن  معنا  م  ست یبدان  انجام شود، هم  تواندی که  تضاد  درمورد سطح   توانیم  شهیبدون 

 رییاما آنچه تغ  قضاوت کرد.  «یعنوان »ناکافبه   یستیالیسوس  ی جامعه  کی  یدموکراس

سطح    :شودی واژگون م  یو واقع  ی صور  ی رابطه   سمیالی در سوس  رایاست، ز  اری مع  کندی م

 یماد   یاز زمان استقرار دموکراس  دی ( بایدولت  جهی)و در نت  ی صور  یغلبه بر دموکراس 

 . ردیمورد قضاوت قرار گ

  د«ی»با  برالیحقوق ل  دیوسوسه شود که بگو  یمورد ممکن است کس  نیدر ا  یحت

به امروز  دستورکار  بخش در  مبارزه  یعنوان  ا   شود.  رفتهیپذ   یستیال یسوس  ی از   ن یاما 

 وجود دارد.   خیخارج از تار  یدموکراسبرال یکه ل   شودیفرض شروع م   نیاز ا  ی ریگجه ینت

بورژواز لن  «ی»مترق  ی اهداف  از آن صحبت کرد، د  نی که  اهداف    گریدر قرن گذشته 

که ممکن    میروبرو شو  یدوران-یخی قضاوت تار   کیبا    دیما با  نجایدر ا  .ستین  ی امروز

گرفت: ما در حال گذار   دهیآن را ناد  توانی اما نم  م، یاست در مورد آن توافق نداشته باش

تحولت    . می هست  کیدموکراتپساآشکارا    ی دوره  کیبه    ک یکالس  برالیل  ی دوره  کیاز  

ا  یدموکراس اروپا و  ل  ی )»گهواره«  کایآمر   ی متحده   التیدر  به برالیحقوق  وضوح و ( 

توسط    یحت  ی صور  یاست که در آن دموکراس  ی به عصر  ریینشانگر تغ  ی قطع  ی شکلبه

  یاه یمتون پا  گانیو ر  نگری که س  یزمان   .رودی سؤال م  ریز  ی و فرهنگ  یاسینخبگان س
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در   یحقوق بود، حت   ی از گسترش حوزه  ی اخود را نوشتند، جهان در حال تجربه دوره

از دست رفته است، ما    ییایامروز آن پو   رو به افول بود.  یستیال یسوس  دگاهیکه د  یحال

و   سمیبه سمت راست، به سمت فاش   یطرز خطرناککه به  می کنی م  یزندگ   یدر جهان

عنوان به   برالیاست که از حقوق ل  یهنوز منطق  ایآ  نه،یزم  نیدر ا  .شودمی  منحرف  جنگ

که    میدانی م  رایاست، ز  نطوریبله، ا  ت،یدر واقع  م؟ی صحبت کن  یاس یس  ی مبارزه  تیاولو

با آن اجماع چپ را   دیشده است که راست جد  لیتبد  ی به انتخاب  «ینقد »حقوق مدن 

ب م  نیاز  در  و  فضا  ی طبقه   انیبرده  است.  دای پ  ییکارگر  نم  کرده    م ی تسل  میتوانیما 

 یهاگفتمان  گری( و د politically correctness)  «یاس ی»صحت س  هیگفتمان عل

  قاًی اما دق  .دهندیالشعاع قرار مرا تحت  هاتیکه حقوق اقل  میشو  یراست افراط  یعموم

 کی تحقق کامل    دیمبارزه که با   یاساساست که هدف    ی ضرورکامالً    ل،یدل  نیبه هم

  ت ی با واقع  م،ی مورد بحث نکن  نیاگر در ا  باشد، روشن باشد.   ی رصوریو غ  ی ماد  یدموکراس

آنچه   ن،یبنابرا  کرد.  جادیفاجعه را ا  نیکه ا  میوندیپیم   برال یبه چپ ل   م، یندار  یارتباط

  .کندی صدق م   ز یانسان ن  « یگفتم در مورد »حقوق مدن  وانات«یقبالً در مورد »حقوق ح

جبهه که  است  د  یستی ال یسوس  ی واضح  ابزار  حاضر  حال  برا   یگر یدر  خود   یدرون 

دموکراس  یابیدست ا  یبه  به  توسل  جز  انواع   ی برا  -   برالیل  ی دئولوژیندارد  با  مبارزه 

ا  -  ضیتبع نشان  ییابزارها  هانی اما  که  ناتوان  ی دهنده هستند  و  در   یضعف  آن 

از د  ی بندمفصل   ی ضرورکامالً    .ی ماد  یدموکراس  دگاهیخودش است، د  دگاهیمسائل 

امکان   ِیماد  طیو تحقق شرا  ردیبگ   یمورد موضع روشن   نیدر ا  زین  سمی ال یاست که سوس

به  یدموکراس اولورا  ا   کند.  فیتعر  تیعنوان  در  او  تسل  نیاگر  از چپ    میمورد  شود، 

  « ی اگر در موضوع »حقوق شهروند   گر،ید  ی از سو  نخواهد بود.  صیتشخقابل   ییبورژوا

افراط  ی از صدا  شیشود، صدا  میتسل بود.  صیتشخقابل   «ی»راست   کی   نیا  نخواهد 

ن   تیموقع نم  ست،یآسان  فکر  واقعراه   کنمیو  »چگونگ  یحل  مورد  آن   «یدر  حل 

عملبه مسئله  یصورت  اما  باشم،  به  کی تئور  ی داشته  و  دارد  مؤلفه وجود   یهاوضوح 

 شده است.  فی آن تعر یاساس

ی مبارزهی طبقاتی و  . تأکید روشنی از سوی شما مبنی بر تفکیک مبارزه7

میضدگونه مشاهده  می  شود.پرستانه  مبارزات آیا  اساس،  این  بر  توان 
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گرایی، ضدنژادپرستی، ضدمردساالری، علیه کار کودکان و موارد ضدجنسیت

ها و ها را مربوط به سوسیالیستی طبقاتی جدا کرد و آن مشابه را از مبارزه

شکلی فعال در پ که بهها ندانست؟ آیا تصور یک سازمان مبارز چمبارزات آن 

عرصه  از  این  را  موارد  این  چیزی  چه  است؟  منطقی  باشد  نداشته  دخالت  ها 

مبارزه برای رهایی حیوانات که به تأکید شما امری مربوط به مناسبات تولید 

 کند؟داری است جدا میسرمایه 

 هریدا  کیکه ما در    رسدی اما به نظرم م  کنم ی درک مکامالً  شما را    ی من نگران.  7

به نظر من اشتباه    یو انتزاع  یعبارات کل  نیسؤال با ا  ن یعالوه، طرح ابه  .می کنی حرکت م

فردا صبح انجام دهد، به کدام تظاهرات   دیبا  ستیالیمبارز سوس   کیآنچه که    :دیآی م

  ی شود، بستگ  د یتأک  دیبا  گریه به موضوعات دجکدام »مسئله« با تو  ی برود، بر رو   دیبا

زم م  یمشخص  ی نه ی به  عمل  آن  در  که  به   ییکشورها  .کندیدارد  هنوز  که  هستند 

  برال یمانند کشور ما که اکنون ل   ییو کشورها  اندده ی نرس   یدموکراس  برال یاز ل  یسطح

آن  یدموکراس فروپاشدر  حال  در  )پسا  یها  آن   یدموکراساست  مورد  در  بال  در  که 

 ن یاما ا  .ابدیی م  نیمتفاوت تکوکامالً    ی مسائل به شکل  نیها اصحبت کردم( که در آن

  . کنمی دارد که من از آن صحبت م  ازین  ینظر  تیکل  یعن یانتزاع    یبه نوع  تینوع عموم 

  تیدرک واقع   ی از اصطالحات )که برا  ی برخ  یروشن شدن مفهوم  ی برا  کنم ی م   یمن سع

 ی قائل شوم، در حال  ییزهایاست( تما  ی ضرور  یآن بدون سردرگم  رییتغ  ی و اقدام برا

 ه یکه به نظر من ثانو   دی کنی با من صحبت م  یو سازمان   یکه شما در مورد مسائل عمل

از همه نمهستند و مهم   یو فرع بررس  یشکلبه   توانندیتر  )و   رند یقرار گ  یعام مورد 

شما با من از »جدا کردن«،   (.ستی ن   هیصورت نظر  ن یا  ریعام باشد، در غ  دیبا  هینظر

 ی مبهم   میکه به نظر من مفاه   دیکنی فعال« صحبت م  ی گر»مربوط بودن«، »دخالت

من نگفتم    من ندارد.  دگاهیبه د  یاما ربط  فهمم،ی واضح است که منظور شما را م  هستند. 

با  نیکه ا با  دیجنبش ها   زیچ  کیباشند و اصالً    مستقل  دی»جدا« شوند: گفتم که 

به ضرورت   از درون خود  دیبا  سمیال یام که سوس صراحت گفته من به   ن، ی همچن  .ست ین

ح مجدد  حال  یپ  تیوانی کشف  در  ضدگونه   یببرد،  درون   دی با  یپرستکه   ،خود  در 

ا  را کشف کند.  یستیال یسوس  دیتول  ی وهیضرورت ش روشن    نیحال، من همچن  نیبا 
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 وجود ندارد.  یتقارن چیه جانیدر ا م،یکردم که ما با دو »ضرورت« متفاوت سروکار دار 

 د یتوانی است که م  ی زیتنها چ   نیدرست است و ا  ی نظر  ی از جنبه   نیا   کنمی من فکر م

منطق به برو  دیتوانی نم  د،ییبگو  یطور  ادیجلوتر  با  د یشما هست  نی: پس    ن ی چن   دیکه 

 . دی خود اِعمال کن یو اجتماع یاس یس ی نه یرا در زم ی میمفاه

  .م یکن  زیرا از هم متما  یو سازمان   ی مهم است که سطح نظر  اریبس  کنم ی من فکر م

ام هرگز نگفته  رم،یرا بپذ  یمسائل سازمان  بحث، پرداختن به  شبردیپ  ی اگر برا   یاما، حت

سوس را    نیا  د یبا  هاست یال یکه  به    یحت   رند،یبگ  دهیناد کامالً  مبارزات  مربوط  مورد 

گفته   را.  واناتیح همن  که  بر   سمیالیسوس  ی برا  ی نظر  ی ازین  چیام  که  ندارد  وجود 

ل  یمیمفاه از  که  باشد  م  سمیبرالی استوار  مفهوم   ردیگیسرچشمه  از  که  آنچه  و 

در تضاد خواهد   سمی ال ینشود با سوس  «استناد»  ره یو غ  د یسازمان تول  ،ی ماد  یدموکراس

 بود. 

در درون خود از مطالبات   دیبا  یست یال یدادم که جنبش سوس  حیتوض  نی من همچن

 ی به شکلخود را    دیکارگر لزوماً با  ی طبقه   رایاستقبال کند، ز  یحقوق مدن   ی هاجنبش 

  ن ی اما من همچن  .کند   یدهسازمان   ضی مبرا از هرگونه تبع  نیو بنابرا  کیدموکرات

همچنان در   سمیالیسوس  رایز  کند، یرا ثابت م   سمیالیضعف سوس  نیاضافه کردم که ا

مسائل را بر اساس خود مطرح کند و    نیا  تواندیمحدود است، نم  تی بر واقع  رشیتأث

 متوسل شود.   برالیل ی دئولوژیمجبور است به ا

 کپارچه ی  ی اهیکه نظر  ستیمعنا ن  نیحال، طرح مسائل »بر اساس خود« به ا  نیبا ا

وجود    تواندیوجود ندارد و نم  ی زیچ  نی چن  وجود دارد.  ی اشکال ستمگر  یتمام  ی درباره

دارند    یمتفاوت  ی که اشکال ستم، منشأ، علل و کارکردها  لیدل  نیاول به ا  داشته باشد:

 کهن یبا فرض ا  یکه، حت  لیدل  نیبه ا  اًی ثان؛  کرد  کسانی  نش یب  کیها را در  آن  توانیو نم

  رد یبپذ  تواندینم  فیبنا بر تعر  سمیالیکرد، سوس  دایها پستم  ی از همه  ی واحد   دیبتوان د

 از« یمفهوم »امت   نکهیبه محض ا  ب،ی ترت  ن یشود و به هم  یناطبقاتیب  از«یکه مفهوم »امت 

با طرح خط طبقات و  یاز کوره درم  برالیل  ی دئولوژیا  م، ی بشکن  یرا  و بن  ایرود  بست 

تضادهاعدم و  پراکس   ییامکان  ا  .کندی م  جادیا  یاس یس   سیدر   یها جنبش  نیتفاوت 

ضدگونه   انهیگراانسان جنبش  ابا  در  اراده  نیپرستانه  که   تواندینم  واناتیح  ی است 
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  یوانیح  ی مسئله   یدشوار  نیشود، بنابرا  ی از جنبش کارگر  یبالفصل بخش  یشکلبه

گفتم:    است.  ریناپذاجتناب  یاجتماع  یدگرگون  ی از پروژه  یشدن به بخش  لیتبد  ی برا

 . رممکنیغ ، نه »مشکل«و  »بالفصل«

سخت )بله/ نه، درون/ وسفت   نیگزیجا  کیکه شما    رسدی طور خالصه، به نظرم مبه

از نظر من،    :نمی بیروند مداوم و متناقض را م  کیکه در آن من    دیکنی( ارائه مرونیب

اخالق  ییهانیگزی جا  نی طرح چن استدلل  -identity)    یشیاند  ت یو هو  یرسوبات 

thinkingکردی رو   کی  ی ضرور  ی فه یوظ  ،فرایندکه تفکر بر حسب    ی ( است، در حال 

عمل   تیهدا  ی برا  ی که وضوح نظر  کنم ی من فکر م  است.   یکیالکتیو د  یاسیس  لیاص

 جهش وجود دارد.   ک ی  زین  نجایکند، در ا  نییآن را تع  ماًیمستق   تواندیاست، اما نم  دیمف

را    ی است، موارد  کنندهج یدر عوض گ  شود،ی م  یناش  یکه از استدلل اخالق  ی تی شفاف

( ره یو غ  ی به اذعان فرد  ازین   ، یسازمان  ی مصرف، برنامه   ی مختلف )حوزه  ی هاکه از حوزه 

رو روبه  تیواقع  ی ضرور  ی با تضادها  دی با  کنم ی من فکر م  . کندی مخلوط م  شود،ی م  ی ناش

 ی واره سعطرح  کیها در  با قرار دادن آن  نکهینه ا  م،ی کن   ی بندها را مفصل و آن  میشو

 . می ها از قبل داشته باشدر حل آن

از  .  8 معتقد  ک یشما  مسئله  دیسو  درک   واناتیح  یکه  اساس  بر  تنها 

آن را   د یاست )پس با  یو بررس  نییتبقابل  دیتول  یاز سازمان اجتماع   حیصح

بر   یمبتن  یهادگاهی دانست و با د  برالیل  یهاجنبش  ییو توانا  تی خارج از ظرف

از    یشعنوان بخمسئله را به  نیشما هم  گر،ید  یکرد(. از سو   یحقوق مرزبند 

 ، یماد   یو از مفهوم دموکراس  رندیگیسرچشمه م  سمیبرالیکه از ل  یمی»مفاه

غ   دیتول  یدهسازمان  نم  رهیو   رشیپذ  .دیکنیم  یبندمفصل  شوند«یاستناد 

دوم است. ممکن است در    دگاهیمتفاوت از د  ینظر  امدیاول مستلزم پ  دگاهید

 د؟ یده حیمورد توض نیا

دل .  8 ن  ین ی ع  لیبه  آسان  آن  ا  . ستیپاسخ  به  ا  لیدل  نیاول  معتقدم    ها نیکه 

  نی انجام شود و دوم به ا  دیهستند که هنوز با  ی هستند که مستلزم کار نظر  یسؤالت

  حل هستند. قابل   سیپراکس  قیزمان فقط از طر  یتناقضات در ط  نیکه معتقدم ا  لیدل

موضوع   نیفهم ا  نیبه کنش، بنابرا  یدهجهت   ی است، برا  نیدر خدمت ا  قاًیدق  ی تئور
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  نی به ا   یفعل  کرد یانجام دهم(  که رو  کنمیم  یاست )همان طور که من سع  ی ضرور

دارد که قبالً به آن اشاره    ی نظر  «ییبه اصرار بر »جدا  ازیمسئله در کجا ناموفق است و ن 

 ی که حس همدل   لیدل  نیهستم، البته نه به ا  ریگارسختیمورد بس  نی)و من در ا   دیکرد

  رممکن یو غ  یکاست   نکهیمهم است که از ا  کنمی که فکر م  لیدل  نیبه ا  قاًی ندارم، بلکه دق

حال، به نظر من    ن یبا ا  (.می شود اجتناب کن  ی اموجب مسئله  ی اسیشدن استدلل س 

که کل موضوع   م یفکر کن  دیطرف، با  کیاز    نهفته است:  یکیالکتید  کردیحل در روراه

  را یوجود ندارد، ز  «یکه اصالً »حقوق اجتماع  م یبگو  توانمی م  یجاست، حته »حقوق« ناب

  م، یدهی م  رییتغ  یانضمام  یاجتماع  یبه جنبه   یحقوق-یفن  ی تمرکز را از جنبه   یوقت

 اریبس  یکینزد  ،ی و صور  ی: پوچشودینظر آنچه که هست نشان داده م   بُعد »حقوق« از

 یفرایند  قیهمه که از طر  ی برا  ی شرط ماد   کیعنوان  به   ی برابر  یعن ی  ،یبه امر واقع

در حال حاضر   «یموضوع »حقوق مدن  .شودی م  ی گریانجیکل م  کیعنوان  به  یاجتماع

-یرسم   ی جنبه   نی ا  نیتضاد ب  جادیدر خدمت ا  را یآن را رها کرد، ز  دیاست و نبا  دیمف

اجتماع  یحقوق جوهر  که    ی ضرور  ن، یبنابرا  است:   هایدموکراس  یو  است 

  نیبه هم  قاًی شوند، اما دق  دهی( دیرانسانیغ  واناتیستم )و قطعاً حتحت  ی هاته یویسوبژکت 

را ازهم بگسلند و آن را   ستمیآن س  توانندینم  خودی خودتضادها به   نیاست که ا  لیدل

آن تضادها، در واقع، با عدم انتقال و حل نشدن در   کنند.   ی بازساز  دی جد  ی هاهیبر پا

  نی ب  یمردمو اتحاد ضد  یشدن افکار عموم  یست یواکنش، فاش  کیعنوان  به   ،ی سطح ماد

 یبدان معناست که وقت   نیا  . کندی م  جادیمرتجع را ا  یهاست یونالیو ناس  برالی نخبگان ل

متضاد   ی به حرکت  کنم،ی صحبت م  سمیالیحقوق در سوس   ی مسئله   ی هاهیاز »استناد« پا

  نی ا   رخ دهد اشاره دارم:  واناتیحقوق ح  ی هادر جنبش   دیکه با  ی زیاما مکمل آن چ

قالب   نیمضام  دیبا  یدوم در  را  اجتماع  ی ماد   ی هاخود  تدو  یو    کند،  نیدوباره 

 ی را که به تضادها یمجدد جهان یده سازمان ی هاهیپا  دیخود، با ی نوبهبه  سم،یال یسوس

همان   گذارد.  انی دهد، بن  انیپا  یعیانسان و جهان طب   نیگذشته ب  خیو تار  یرمنطقیغ

ا ب  یروابط درون  یدهامکانِ سازمان  نیطور که  با جهان غ  یرونی و   ی واقع  یرانسانیما 

جد  شودی م امکانات  سا  ینیخودتع  ی برا   ی دیو  و  پدگونه  ریانسان   شود،ی م   داریها 

 ی عنوان مثال، پرداختن به مسئلهبه  تر خواهند شد.مشخص  یو عمل  ی مشکالت نظر
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است، خود   یانتزاع  م،یدهی شمول، همان طور که امروز انجام مجهان  یروشبه   واناتیح

  دا یهمان طور که در  ان،یدر پا  است:   یو عمل  ی نظر  ی شده   فی تحر  ی رابطه   کی  انگریب

و تنها    ،یمعنی است، ب  ییول یمفرد ه  ی واژه  کی وجود ندارد، آن    وان«ی»ح  د،یگوی م

دن  شدهفیتحر  ی ریعنوان تصوبه از طر  ی رانسان یغ  ی ایاز   مان ی اجتماع  ستمی س  قیکه 

 ی عبارت »ستم« عموم  زین  نجایدر ا  یاما حت  است.  رش یپذقابل   م، یکنی م  اعمال ستم

و   یبه حشرات همانند ماه  ،یپرورش  واناتیهمانند ح  یوحش  یعیطب  ی ا یاست، ما به دن 

 ... م یکنی ظلم نم اهانیگ یحت

برا9 از    ی.  اجازه ده  ره«ی»دا   کیدور شدن  بازگشت به موضوع،  به    دی و 

از درون خود به ضرورت کشف   د یبا  سمیالی: »سوسمیبرگرد  دی آنچه شما گفت

ح »دشوار  نیا  موانع  ببرد.«  یپ  تیوانیمجدد  و  نزد   «ی»کشف«  آن  تحقق 

 ست؟یچ هاستیالی سوس

 یعیو »طب  عت«یکردن طب  ی»انسان  نی تقابل ب  ریتأثتحت  سمیالیاز آغاز، سوس.  9

قرار داشته    کند،ی از آن صحبت م  هانوشته دستکردن انسان« که مارکس قبالً در  

دوم،   ونالیانترناس   ییایتالیسرشناس ا  ستیالیسوس  ول،یلبر  ویعنوان مثال، آنتونبه   است.

مسئله تقل  یدرمورد  از  طب  لیاجتناب   به  که   ،یک یمکان   یعت یانسان  طور  همان 

ها را از که انسان  انیگراتیاشتباه مخالف معنو  نیو همچن  خواستند،یم   هاستیویتیپوز

م  ی شکلبه   عت یطب گو  کنند ی جدا  موجودات  ییکه  »اله  یما  و    م،ی هست  «یخاص 

  یتضاد  نیخود را از چن  تواندی نم  ییتنهابه   سمیال یمورد، سوس  نیدر ا  یاما حت  .سدینوی م

از مارکس    هاست یالی سوس  یبخشد )همان طور که همه  ییبه آن رها  دن یشیاندصرفاً با  

 یواقع   ی است، بلکه تضاد  ی تضاد فکر  کی  نیتنها انه  رای( زدهندیتا آدورنو انجام م

  تی وانیح  ی تجسم کامل مسئله  ی برا  یکنون  سمیالیسوس  ی های دشوار  ن،یبنابرا  است.

  م یکن   یسع  میتوانیاست که م  ی( خود مشکلیرانسانیغ  واناتیح  تیوضع  جهی)و در نت

طور درست و معنادار »به  یبه آن پاسخ  میتوانی اما نم  م،یروشن کن  کیآن را از نظر تئور

که با تسلط انسان   ی افق  م،یآن را نشان ده  شیاخطوط گر  میتوانی تنها م  م،یخاص« بده

از که    ستین  ی ااصالً مسئله  ت«یوانی»ح  نیبنابرا  .شودی باز م  تیبشر  ی بر خود به رو

کل هستند    ک یاز    مهیدو ن  واناتیح  رهاییو    سمیالیشود: سوس  سمیالیوارد سوس   رون یب
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  یساختارده  توانندیم   سیپراکس  خموچیپرپ  ی هاروش  قیبلکه فقط از طر  شیکه نه از پ

فتح    ،در تمدن  یدرستمحور هستند و به وارثان سنت انسان   هاست یالیسوس  مجدد شوند.

است م  ییالیو  بازگشت  نندی بیرا  راه  )بنابرا  یکه  ندارد  آزاد آن  نیاز آن وجود  به   یها 

 دهد(.   انیامر بتواند به تمدن در کل پا  نیکه ا ترسندی م  رایبدگمان هستند ز  واناتیح

مکتب   م،یبه کار ببر  یراثیم   نیمخرب چن  ی شکستن جنبه  ی برا  دیکه ما با  ی راهبرد

برا  فرانکفورت ا   ی است:  دادن  شناخت    نینشان  با  تنها  درونکه   ی تناقضات 

م  ی محورانسان تمدن  آنtruth-content)  قت یحق  ی محتوا  توانی و  را حفظ  (  ها 

 یانه یگراتیمعنو  ریتصو  یساختارشکن   ی و علم برا  نیاستفاده از دارو  ی معنا به  نیا  کرد.

بلکه   ن، ی ماش  کیتا حد     لیطور که تا کنون انجام شده است، تقل انسان است، نه آن

 دیما با   کور ساده است:   سمیمکان   کی از     ش یب  ی زیچ  عتیخود طب  کهنینشان دادن ا

خود   ی است و آزاد     موجودات  ی همه  یشناختی شرط هست  ی که آزاد   م یکن  حیتصر  اًیقو

بالتر در سطح  م  ی را  نشان  انسان  جهان  رتری»فراگ  رای ز  دهدی در  است. شمولو    تر« 

  یعنیمراقبت کنند،    یرانسان یکه از جهان غ  شوند ی واقعاً »انسان« م  یها تنها زمان انسان

را    ی رانسانیغ  واناتیکه اصوًل ح   ستی ن   یمنطق  گرید  خود را لغو کنند.     »ممتاز  تیموقع

  ن ی چن هیپرستان علگونه ی هاتمام اعتراض رایز م،یکنار بگذار «یشمول»جهان نیاز چن

است که بر اساس   «ی»تجرب  ی هااستدلل  ،ی و آزاد  ی برابر  ،یدموکراس  م یگسترش مفاه

است.  یکنون  تیوضع شده  بنا  پا  ی اجامعه  ی وقت  جهان  بر  که   ی متفاوت  ی هاهیرا 

کن   یدهسازمان  تصور  استدلل   م، یشده  داشت.   یارزش  گرید  هااین  تمام   نخواهند 

 گرایی از انحراف  یخود اشکال  ی نوبه به  دگاهید  نیا   رشی در پذ  هاست یالیمشکالت سوس

 هاست یالیفرصت را دارد که از سوس  نیا  واناتیح  ی آزاد   یکنشگر واقع  است.  ییبورژوا

  را یکار را انجام دهد ز   نیکه چگونه ا  ردیبگ  ادی  دیاما او با  »از موضع چپ« انتقاد کند.

 .دهدی او را در جهت مخالف سوق م کشیمتأسفانه آموزش تئور

 ی در رابطه با مسئله   یاقه یچند دق  ی سخنران  کی  یاگر قرار باشد روز.  10

 د، یداشته باش   ستیو کمون  ستیالیسوس  یو حزب  یفعاالن سازمان  یبرا  واناتیح

 گفت؟ دیها خواهبه آن  یزیچه چ
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 اریآن بس  ی نظر  ی همان طور که گفتم جنبه   رای است ز  ی دشوار  اریسؤال بس.  10

تفس  دهیچیپ و  خطا  باعث  احتماًل  کلمه  چند  به  آن  کاهش  و  نادرست    ی رهایاست 

ها هستم، بسته دارد که در مقابل آن  یبه نوع مخاطب  یبستگ  میبگو  توانمی م  .شودی م

 گرید  ی جنبه   ایجنبه    کیاست«،    بی ها »غاآن   دگاهی در د  رسدی به آنچه که به نظر م

  ت یوان یح  تیحال، مطمئناً تالش خواهم کرد در مورد اهم  نیبا ا  را برجسته خواهم کرد.

و قطعاً گفتمان را با صحبت    صحبت کنم.  یو همبسته از زندگ  ی ماد  نشیب  کی   ی برا

  یها را هم از وابستگمطرح خواهم کرد تا آن  واناتیح  ی بار نابودفاجعه  تصویردر مورد  

 ن یآن و هم از ا   ای معنیهم از خشونت ب  ،ی دارهیسرما  دیتول  ی وه یبه ش  ی ریتصو  نیچن

 . مآگاه کن  رسد،ی پنهان به نظر م ییدر پس فرم کال  یخشونت نی که چن تیواقع
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 با دینش وادیول   وگوگفت
دیدگاه1 که  دیگر،  فرهنگی  و  سیاسی،اجتماعی  موضوع  هر  مانند  های  . 

با پدیدهها شکل می متفاوت و حتی متضادی در چپ حول آن  ای بنام گیرد، 

 »موضوع حیوانات« روبرو هستیم. یک تفاوت اساسی که شاهدش هستیم این 

می که  موضوعات  سایر  برخالف  که  بهاست  دربارهتوان  مشخص  ی طور 

آن   هایگرایش به  نسبت  دیدگاهگوناگون  این  با  ما  کرد،  صحبت  روبرو ها  ها 

مانند شما و سایرین   –که از سوی برخی افراد    را نیستیم. البته باید توجهاتی

های کوچک چپ به آن شده از این عمومیت مستثنی کنیم. اما در  و محفل  –

سازمان  جریسطح  و  احزاب  دیده  ها،  توجه  این  از  اثری  شده  شناخته  انات 

ی مواضع چپ شویم، به نظر شما  درباره  وگوگفتشود. قبل از اینکه وارد  نمی

منحصر  ویژگی  واجد  حیوانات«  »موضوع  خود  سایر بهآیا  به  نسبت  فردی 

 موضوعات است؟

ها و اظهار داشت که »چپ  یرکیبونماتسو با زجان سان  ش،یدهه پ کیاز    شی ب.  1

مسئلهراست درمورد  ح  ی ها  نزد  واناتیحقوق  هم  آزاد   شوندیم  ک یبه  دو  هر   ی ... 

 زینظر قطعاً امروز ن  نیا  (.2011)  دانند«ی مستقر م  یجامعه  ی برا  ی را خطر   واناتیح

 شیافزا  ی با تفکر چپ سنت  واناتیموضوع ح  ی که توجه به رابطه   یدر حال  صادق است. 

  مانده است.  یها باق ها، احزاب و پلتفرمجنبش   ی ه یبحث در حاش  نیا  شترِی، باست  افتهی

 کیعنوان  به   ایرا    وانات«یح  ی »مسئله  ی ها هرگونه بحث درباره از چپ  ی اریعالوه، بسبه

منافع کارگران   ی برا  ی دیعنوان تهدبه  ای  ،ییبورژوا  یشیاندپرت  یدار، نوعبدعت خنده 

 . رندی گی در نظر م یاجتماع ی هابا جنبش  یاحتمال ی هاائتالف  ای یانسان

  چی که ه  میممکن است استدلل کن   ،ی تا حد  غلبه کرد.  تیوضع  نی بتوان بر ا  دیشا

»مسئله  ی فردمنحصربه   زیچ مورد  بازتاب   وانات«یح  ی در  عوض،  در  ندارد؛  وجود 

تار   ی جار  ی وگوگفت  ا  خیدرون  در  سرما  نیچپ  چگونه  که  است  و   یداره یمورد 

  ن یو اگر ا  دهد،یشکل م  یدر شمال جهان  یرا فراتر از کارگر صنعت  یزندگ   ،ی ستمگر

بر  خیتار بحث  م،ی کن  ی رسرا  فم  میهست  ی اثرگذار   ی هاشاهد  توسط    ها،ست ین یکه 
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من قطعاً   شده است.  ختهیبرانگ   رهیو غ  کالیدگرباشان راد  ،ی ضداستعمار  ی هاجنبش 

 یبه »مسئله   شتریکه ب   کنمیجوان را مالقات م  ی هاست یها و مارکساز چپ  ی اریبس

حدعالقه  وانات«یح تا  اغلب  هستند،  درگ  یناش  ی مند  مسائل آن  ی ریاز  با  ها 

 کی عنوان  به  یدارهیدرک ما از سرما  ی معاصر است که اکنون از نحوه  یطیمحستیز

 است.  ریناپذییجدا ستم یس

وجود   واناتیح   ی فرد در مورد مسئله منحصربه   ی زیچ  دیحال، معتقدم شا  نیبا ا

ا و  باشد،  »موقع  نیداشته  ح  «ی ساختار  ت ی به  سرما  واناتیخاص  مربوط    ی دارهیدر 

 رد، یگی ها مورد بحث قرار م آن  قیو عال  واناتیح  یچپ، وقت  ی هااول، در جنبش   .شودی م

  باًیتقر  واناتیامروزه ح  .شوند ی م  یندگینما  یانسان  انی توسط حام   وانات،یخودِ ح  ی جابه

از طر  شهیهم اشکال خشونت  قیفقط  برابر  انسان  یمقاومت در   ی هاستم یها در سکه 

غ  ی قاتیتحق  ی هاشگاهیآزما  ،ییغذا آن  رهیو  تحمبر   ی اس یس  ی معنابه   کنند، ی م  لیها 

م ا  . کنندی »صحبت«  که  است  با  ن یواضح  بگو  دیمقاومت  ما  ح  دیبه   واناتیکه 

مانند    زین   واناتیح   یعنی.  رندیخشونت و سلطه قرار گ   ی هاستم یس  نیتحت ا  خواهندینم

حال،    نیبا ا  خاص خود هستند.   طیخود با شرا  ییموجودات زنده خواهان شکوفا  ی همه

  دهی کش  ریبه تصو  ی انسان  ی گوومقاومت در گفت   نیموجود در ا  یاسیس  امیندرت پ به

 .شودی م

ا دوم،  ح  زین  تیواقع  نیاما  منافع  که  دارد    ت یموقع  اقتضای   به   –  واناتیوجود 

  .ستین  انسانی منافع ارزهم – ی دارهیارزش سرما ی هاره یها درون زنجفرد آنمنحصربه 

است که    نیموضوع ا  نیا  انیب   ی راه برا  کیاما    م، یمورد بگو  نیدر ا  شتریب  ی زودبه   دیشا

غذا   دیدرون تول  وانیح  ک یبا    یدارهیدر سرما  یمشابه  یِارزش  گاهیاز جا  یکارگر انسان

با    یمعموًل در هماهنگ  ی کار کارگر انسان  ی روین  ،ی دارهیدر نظام سرما  .ستیبرخوردار ن

م  دی مصرف جد  ی هاارزش  جادیا  ی برا   دیتول  لیوسا کار  ا  .رودی به  ا  نیبا  با    نیحال، 

 ، عنوان مواد خامبه   واناتیح  متفاوت است.   دارانههیسرما  ی در دامدار  وانات یح  ت یموقع

در نظر   د«یتول  ی لهیعنوان »وسجهات ممکن است به   یو از برخ  ،کارنیروی  عنوان  به

که   ییخواهند شد، جا  لیتبد  یمصرف  یکال   کیها به  آن  ن،یعالوه بر ا  گرفته شوند.

بلکه   ، یکار انسان  ی روین   د یتنها تولامرار معاش هستند تا نه  ی برا  ی منابع  یوانیح  ی غذاها

در نظام   گر،یبه عبارت د  ممکن سازد.  زیانسان را ن  یاجتماع  دیبازتول  ع،ی وس  ی معنابه
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با    .آورندی م  دیتول  ی کار را به عرصه   ی رویمعموًل فقط ن   یکارگران انسان  ،ی دارهیسرما

انسان   ی به غذا  لیکار باشند و تبد  یرو یمواد خام و ن  دیبا  ییغذا  واناتیحال، ح  نیا

متفاوت   ی تی موقع  یی غذا  واناتیتنها حبدان معناست که نه   نیا  حفظ  آنان شوند.   ی برا

  را یطور بالقوه متضاد است، زها بهآن  ی ساختار  تیدارند، بلکه موقع  یاز کارگران انسان

ممکن است حداقل   نیا  در تضاد با منافع انسان است. -حداقل در ظاهر    -ها  منافع آن 

  وانات« یح  ی سخت است که به »مسئله  اریچپ بس  ی دهد که چرا برا   حیتوض  ی تا حد

 یبه بها   واناتیپرداختن به منافع ح  ،یداره یقطعاً در نظام سرما  رسد،یبه نظر م   بپردازد:

 تمام خواهد شد. یجوامع انسان یی منافع و شکوفا

»پرت.  2 در  به  نیز  انگلس  و  مارکس  کردید.  اشاره  بورژوایی«  اندیشی 

کار یا بورژوایی، اعضای مانیفست کمونیست در توضیح سوسیالیسم محافظه

جریانات  انجمن  بعضی  کنار  در  را  حیوانات  از  حمایت  جمله های  از  دیگر 

الکل«  ان ی»حام مصرف  منع  زمره  متعصب  گرایشدر  این  می   های  دهد.  قرار 

 گردد؟هایی در چپ به مارکس بر می چقدر چنین بینش

 نیکه ا  م یمعتبر و مستند استدلل کن  یشکلسخت است که به   کنمی من فکر م.  2

 توان ی را م  واناتیح  بخشی آزاد   /تیحما   ی هاجنبش   « یی»بورژوا  ت یدر مورد ماه  هادهیا

  ن ی ا   یِابیو رد  یبررس  یتالش برا  کنمیکرد، اگرچه فکر م  یابیدر مارکس رد  یبه سادگ

ا   بود.  دخواه  ی ارزشمند  ی مطالعه  ،یتبارشناس  تکرار  شاهد  در   نیقطعاً  موضوع 

 هیسرما  در  نیبلکه همچن  ،ستیکمون  فستیمانتنها در  نه   م،ی مارکس هست  ی هانوشته 
که   نیا  موضوع پرداخته است.  نیبه ا  2011در سال    ی اگاندرسون در مقاله  انیرا  -

معقول   ی موضوع تا حد نیتوجه به ا  رایپرسش دارد، ز ی جا می کن ریرا تفس نیچگونه ا

توسط زبان و   -البته نه همه    -  واناتیاز ح  تیاز حما  ی ادیکه بخش ز  رسدی به نظر م

ا  شکل گرفته است.  سمیبرالیل  ی هاآرمان باشد که موضوع    دیمنظر، شا  نیاز  درست 

 .شودی ظاهر م «ییو شکل خود »بورژوا خیدر تار ی ادیتا حد ز واناتیح ی آزاد 

  گذشت.   یستیمارکس  ی شهیدر اند  ی محوراز مشکل انسان  توانیحال، نم  نیبا ا  

در   یدر مورد شکست اخالق «ی »هنجار ی انکته جادیمشاهدات، قصد من ا   نیبا انجام ا

  سم یمارکس   ی هاتیمحدود  ی درباره  یل یتحل  ی انکته   انیدر عوض ب  .ستین   سمیمارکس



 کانال تلگرامی »ما حیوانات« 26 

از   ی فردطور منحصربه ها را بهها آنانسان  ی برا  ییاستثنا  ی هایژگیاست که با فرض و

 ی هانوشته دستتوسط مارکس آشکارا در    دگاهید  ن یا  .کند یم  زیمتما  واناتیح  ریسا

به نظر   تکرار شده است.  هیسرما، اما به اشکال مختلف در  1844  یو فلسف  یاقتصاد

چپ تکرار   ی فکر خی کلمه، در طول تاربهکلمه باًیخاص،  تقر ی محورانسان نیا رسدی م

در   واناتیمارکس توسط رزا لوکزامبورگ را در مورد کار ح  ی هاتکرار استدل   :باشدشده  

واقعاً عج  ای  هی انباشت سرما تفاوت  ی هر  بی غروب یمشاهدات   ی هابراورمن در مورد 

 . دیریرا در نظر بگ یانحصار یه یکار و سرمادر فصل اول  وانیانسان و ح ن یب

ا  کهنیا  لیدل که  تحل  کی  نیمعتقدم  ا  یلی مشکل  ا  نیاست،  که    ن یاست 

تحل  ی محورانسان از  سرما  لیمانع  ا  شود،ی م  ی دار ه یکامل  تحل  یناتوان  نیو   ل ی به 

ا  . زندی لطمه م  یسنت   ی ستیمارکس به وضوح در مجلدات    نیما    .می ن یبی م  هیسرمارا 

  هستند.  دیتول  ی »عامل« برجسته  کیها  آن  رایمتن وجود دارند، ز  ی در همه جا  واناتیح

است که  یمعن نیبه ا یکار انسان ی رویمارکس بر ن  انحصاری  باًیحال، تمرکز تقر نیبا ا

  ن یاز جمله روابط ب  ه،یروابط با سرما  ریرا به سا  قیدق  یلیاو نتوانست همان نگاه تحل

را درخشان   هیسرماآلتوسر معتقد بود که آنچه    ییلو  ارائه دهد.  ، ی دارهی و سرما  واناتیح

بدون   ی دارهیسرما  لیاصرار بر تحل  یعنیمارکس بود؛    «ی انهیگراکرد، روش »ضد انسان

 یاستثنا حال، و به   ن یبا ا  . سمیبرالیموجود در ل  یستی اومان  لیتحل  ی هاتوسل به مقوله 

 واناتیدر مورد ح  اشییگراخود اجازه داد تا ضدانسان   ی هاچند مورد، مارکس در نوشته 

بازگشت   نجای در عوض در ا   دچار لغزش شود. روبرو   یغالب   یستیاومان  ی هادهیبه ا  یبا 

انسان   ی و برتر  ینگیاز تک  یمیمفاه  یبود و همگ  انیکه در زمان مارکس در جر   میهست

است، اما بدون   یدارهیسرما  ی دوباره  ی چپ واکاو  نی امروز  ی فهیوظ  . گرفتیرا دربرم

تنها  نه  ی ترکامل  ریتصو   دهدی به ما امکان م  نیا   -  ی ساختار  ِیمحورانسان  نیتوسل به ا

 جاد ی ا  ترع یوس  ی معنابه   یانسان، بلکه کل زندگ   یبا زندگ  ی دار ه یارتباط سرما  یاز چگونگ

 . می کن

  عنوانبهداری،  ی شما به »موقعیت ساختاری« حیوانات در سرمایه. اشاره3

بی در  تأملعاملی  کمی  نقطهتوجهی چپ  به چنین  است. رسیدن  ای برانگیز 

باست به حیوانات مستلزم داشتن تحلیلی از این موقعیت است؛ یعنی ابتدا می 
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به یک برداشت   امج عنوان یک »مسئله« نگاه کرد، آن را تحلیل کرد و سرانبه

تواند نسبتاً یکپارچه از آن رسید. مهم نیست به کدام نتیجه؛ که هرچه باشد می 

گو بر سر آن بحث کرد. اتفاقاً در شرایط کنونی آنچه اهمیت وطی یک روند گفت

ی در بخش گسترده  – تفاوتی چپ  هاست. آیا بیدارد دامن زدن به همین بحث

داری از موقعیت ساختاری حیوانات در سرمایه واقعاً پیامد چنین تحلیلی    –آن  

 است؟ یا نیود هرگونه تحلیلی از آن؟

 

مانند من    یدانشگاه  دیاسات  کنمی مطمئناً فکر نم  ایست.این پرسش هوشمندانه .  3

منسجم در مورد   ی نظر  دگاهید  شبردی پ  ی برا  دیبا  یحت  ایها را داشته باشند،  تمام پاسخ

مسائل   نیا  م یکه بتوان  م یهست   ییموافقم که ما فاقد فضا  ها اعتماد کرد!به آن  واناتیح

درون چپ وجود ندارد    ی لینظر، تحل  ن یاز ا  .می کن  یو با دقت بررس  یصورت جمع را به

 مشکل است.  کیقطعاً  نیو ا

  یوگوگفت   قیاز طر   دیبا  واناتیدر مورد ح  ی نظر  دگاه ید  ،ییایدر مفهوم گرامش

. و ستند ین   ی هیبد  ها قطعاً پاسخ   .ردی ها صورت گجنبش   اندرکاراندست   ن یب  شورانهیاند

به    ازی در عوض، ن  برسد.  تی از وضع  یبه درک کامل   تواندی شکل مجزا نمبه   ی فرد  چیه

»اند  کی تفص  یجمع  «یورزانههشیاقدام  و  بحث  مطالعه،  دارد.  ل یاز  در حالت    وجود 

 ی در چارچوب کنش جمع  یعنی  فتد؛ی اتفاق ب  س«یدر چارچوب »پراکس  دیبا  نیا  آل،دهیا

 ی فضا   شتریمتأسفانه، به نظر من، ب   .ندیآیم  دیو راهبرد پد  لیکه در آن مشکالتِ تحل

  است.  یلیو تحل انهزورهشیاند ت ینوع فعال نیا ی برا  تی فاقد آن ظرف  واناتیاز ح تیحما

 «یهژمون »ضد   ،ییایگرامش  ی معنابه   -  دیجد  ی هادگاه ید  نینوع تکو  نیا  آل،ده یشکل ابه

در   ی اجتماع  یسمت دگرگون»حزب« رخ دهد که به   ا یجنبش    کی  ی نه ی در زم  د یبا  -

 دارد.  شیبزرگ گرا  اسیمق

ا  ی ساختار  ی هاپرسش   یدوباره برخ  نیکه ا  شومیحال، متذکر م  نیبا ا   جاد یرا 

و  ریچپ درگ  ی هاکه در جنبش   واناتیح  انی حام  .کندی م ا  هستند    نی به کاوش در 

 یها و ارادهو خواسته  واناتیاز خود ح  ی ادر فاصله  شهیهم   پردازند،یم  ی نظر  ی هادگاهید

م عمل  بهتر  .کنندی آنان  حام  نیدر  م   ی انسان  ان یحالت،   ی هاخواسته   توانندی فقط 
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محکوم   وانیح  اردهای ل یکه م  مطمئن هستم   ار یمطمئناً، من بس  بزنند.  نیرا تخم  واناتیح

تا  کهنیاما ا .دهندیم حیرا ترج یمتفاوت یزندگ ،ییغذا  ی هاستم یبه رنج و مرگ در س

درک کامالً  را    واناتی ح  ی هاو خواسته  التیتما  ت،یکه موقع  میادعا کن  میتوانیچه حد م

به   از یمعنا که ن  نیبه ا م؛یقرار ده  ی مدام مورد واکاو  د یاست که با  ی زی چ  زین   م، یکنی م

دانشِ غالب وجود    ی هااز نظام   ی اریکه در بس  میدار  یمراتبسلسله  ِیمحورانسان  ِیواساز

ا  کدامچیه  .اردد ا  هانیاز  ن   نیبه  جنبش   ستیمعنا  نبا  ی هاکه  »مسئله  دیچپ   ی با 

 مبرم است.  ی بحث نیاز جمله من، ا ،یبرخ ی شوند: حداقل برا ریدرگ وانات«یح

ی حیوانات اشاره کردید که های جوان به مسئلهبخشی از چپ. به توجه  4

زیست مسائل  به  توجه  از  ناشی  بحث عمدتاً  در  اتفاقاً  است.  های محیطی 

یطی حمآکادمیک جاری حول این موضوع نیز با چنین تمرکزی بر اثرات زیست

این نقطه   از  آیا شروع  این است که   – صنایع حیوانی روبرو هستیم. پرسش 

م باشد  ی اگرچه  مشترک  مسیری  جایی  تا  اصولی   –تواند  و  صحیح  شروعی 

هم  که  فناوری  پیشرفت  با  اگر  یعنی  نطفهاست؟  با  هم  روبرو اکنون  آن  های 

تحت و  یابد  کاهش  مخرب  تأثیرات  این  موضوع  قرار هستیم،  بیشتر  کنترل 

 گیرد، چه بر سر هدف آزادی حیوانات خواهد آمد؟

م   فهممی م .  4 چه  شما  نگراندییگوی که  ا  ی :  انحصار  نکهیاز  اثرات   ی تمرکز  بر 

شود که فقط    ییهاممکن است منجر به جنبش   دارانههیسرما  ی دامدار  یطیمحستیز

 یهاینگران ی جامحور؛ به انسان یروشبه   ،یطیمحستی اثرات ز  نیدنبال پرداختن به ابه

 است.  یواقع ینگران  کی نیباشند. ا واناتیخود ح

 یبحث درباره   ی برا  « یو اصول  حی »صح  ی که واقعاً شروع  م یبگو  توانمی حال، م  نیبا ا

بحث را با فاصله  نیاول، همان طور که اشاره کردم، ما ا وجود ندارد. واناتیح ی مسئله

دادن   انیپا  ی ما برا  شنهاداتیکه پ  م یوانمود کن  دیو نبا  میدهی انجام م  واناتیاز خود ح

 .خواهندیم واناتیاست که خود ح ی زیهمان چ قاًیدق واناتیبه سلطه بر ح

منظر از  و  دوم،  گفت   ی اما  تمام  مسائل    ی درباره  ورزانهشهیاند  ی وگوهامتفاوت، 

در    . شوندیم  داری( پدکی دئولوژیا  دیشا   ای)  یو گفتمان  ی ماد  ی نه یزم  کیدر    یاس یس

مارکس  د  نیا  ،یست یسنت  م  یدگاهیدر  تضادها  شودی منعکس  به    ی ساختار  ی که 
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بحث  ینی بش یپرقابلیغ  یهاروش دومبرهم   یمعرفت  ی هابا  داشت؛  خواهند   یکنش 

 یم یاقل  راتییتغ  است.  ی ماد  طیشرا  نیدر مورد ا  هاانسانخود    ی هادهیا   ی کننده منعکس 

 یاارهی س  ی هاستم یاقتصاد با س  -است    ی دارهیدر درون سرما  ی از تقابل ماد  ی انمونه 

 ی مشکل اصل   کیعنوان  به   یصنعت  ی دامدار  در تضاد است.  بخشندی را تداوم م  اتیکه ح

  سابقه،یب  ی اوه یشبدان معناست که به  نیو ا  رد،یگیقرار م  یطیمحستی بحران ز  نیدر ا 

از   اند.از توجه برخوردار هستند که قبالً نداشته   ی ااز درجه  ییغذا  ی هادر نظام   واناتیح

  ت یباشد که در نها  یدار هیسرما  ی همان بحران ساختار  یمیاقل  راتییتغ  دیمنظر، شا  نیا

ما و اشکال    ی با توجه به نظام اقتصاد  واناتیح  گاهیجا  ی ورزانه دربارهشهیامکان بحث اند

 .کند ی را فراهم م یانسان ی محورانسان زیآمخشونت

در   فکر  کیسوم،  فوکوگرا  ی سنت  م  انیمتفاوت،  نظام   کیکه    کنند ی استدلل 

عرصه    نیدر ا  هادهیو بحث بر سر ا  کندی م   دیو کذب خود را تول  نی احکام راست  ، یمعرفت

از   ی اریبس  خواهد بود.  دیمف   زیما ن  یموضوع برا  نیتوجه به ا  کنمی فکر م  .دهدی رخ م

اساس،   نیو بر ا  دانند؛ی مفروض م  یانسان را امر  ی برتر  ی پساروشنگر  ی فکر  ی هانظام 

محور مفروضات انسان  نیا  نامحدود است.  واناتیح  یبودن زندگ  ی رضروریو غ  ی رکاروَ

 ی لیمثال، سنت اخالق تحل  ی برا  بودند.  دیما در معرض تهد  یمعرفت  ی هادر نظام   شهیهم

 یِ محوردر برابر انسان  -عدالت    ،ی آزاد  ،ی برابر  -مستقر    برالیل  ی هااز ارزش  یوانیح

 واناتیانسان با ح  یدر رفتار اصل  لیدخ  اتِیو شکست اخالق  ی غالب استفاده کرد تا ناتوان

 یی هات یتا کنون محدود بوده اما به موفق   یطور کلسنت اگرچه به  نیا  را نشان دهد.

نشان   یناش   یمی اقل  راتییتغ  است.  افته یدست   انسان  متفاوت   کی  ی دهنده از  بحران 

خاص در مورد   دنیشیاز روش اند  یناش  ی فاجعه  رای از جهات مختلف است، ز  یمعرفت

 یهااز جنبه  یکیحال،    نیبا ا  .دهدیرا نشان م  یختنی دور ر  ی کال   کیعنوان  جهان به

  نیا  یوانیح  یمیقد  یاخالق  ی هابا بحث  سهیهوا در مقاوگرم شدن آب   ه یعل  ی ختگیبرانگ

 ید یو تهد  میکن یم   ی که در آن زندگ  ی معاصر به بحران ماد  ییِگراستی زط ی است که مح

برانه  ی وجود  برا  یانسان  ی هاتیجمع  ی تنها  پاسخ    ارهیس  ی رو  یزندگ  ی بلکه  است 

 یهات یحال محدود  نی و هم در ع  یدار  هیبحران هم مخرب بودن سرما  نیا  دهد.ی م

مدرن  یمراتبسلسله  ِیمحورانسان م  ته یکه  م  دهدی را شکل    نی به هم  . کندی برجسته 
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تا آنجا جالب هستند که    ی کنون  یِطیمحستیز  ی هاشخصاً معتقدم که جنبش   ل،یدل

 ند. هست  کالیراد اریکه بالقوه بس طلبند یرا م ییهاحلراه

در  «  خواهد آمد؟  واناتیح  ی اما پرسش شما همچنان پابرجاست. »چه بر سر آزاد

  کال یراد  ی هاامروزه جنبش   دارد.  یبستگ   واناتیح  ی آزاد   ی هابه خودِ جنبش   نیواقع ا

 که نیو ا  دانند؛ی ما را لزم م  ی اقتصاد  ستمیبزرگ در س  اسیدر مق  رییتغ  یستیزط یمح

 ی با پروژه  قیعم  یشکلمدرن ما بوده و به   ی ایدن  ی ری گکه همراه با شکل   ی محورانسان

راستا،    نیدر ا  کنار گذاشته شود.  دی با  دیجد  ی ایدن  جاد یا  ی گره خورده، برا  ی استعمار

ز بن  یطیمحستیبحران  تحول  اقتصاد  یاجتماع  نیادیمستلزم  پرسش    است.  ی و 

 ی هاجنبش   کجا قرار دارند؟  واناتیخواهان ح   ی ها، آزادبحث   نیا  انیکه در م  جاستنیا

در عوض، ما   بسنده کنند.  د«ی»وگن شو  ی صرفاً به کارزارها  توانندینم  واناتیح  ی آزاد 

را در بحران اطراف   واناتیح  گاهیکه جا  میدار   ی دار هیاز سرما  لیتحل  نیا  نِیبه تکو  ازین

بزرگ مشارکت کند، و   اسیدر مق  رییتغ  ی برا  ی راهبرد  ی هادهد، در بحث  صیما تشخ

 ی دار ه یسرما  نیگزیباشد که جا  ی وگو در مورد جامعه و اقتصاداز گفت   یفعالنه بخش

 خواهد شد. 

علی5 درباره.  چپ  موضع  روی  تمرکز  بر  اولیه  قصد  موضوع  رغم  ی 

حیوانات، ضروری است به مورد مارکس و تحلیل او از تمایز انسان/ حیوان نیز 

بپردازیم. اگرچه چنین تمایزی دقیقاً نقش محوری در تحلیل او از شرایط تحول 

ها و در صدر همه تد  اجتماعی انسان دارد، اما پیامد چنین باوری از نظر بعضی

اندیشه به  حیوانات  موضوع  منظر  از  که  می بنتون،  مارکس  یک ی  پردازد 

نین نقدی از تفکر  العاده« است. بر اساس چخارقکامالً  »خودشیفتگی نوعی  

بر  تمرکز  و  شده  حیوانات  »تحقیر«  به  منتج  حیوان  انسان/  تمایز  مارکس؛ 

انسان، زندگی حیوانات و عالیق آن  نوعی«  نادیده گرفته است. »وجود  را  ها 

پردازان دیدگاه بنتون بعدها همچون فرضی مستدل از سوی بسیاری از نظریه 

 ر گرفته است. حیوانات پذیرفته و مکرراً مورد ارجاع قرا

مارکس و تمایز   –( در »موجودات نیز باید آزاد شوند  2015الرنس وایلد )

( به این نقد پاسخ داد. بعدها جان بالمی فاستر و برت 2015انسان/ حیوان« )
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 در  (  و نیز کریستین استاچ2018پرستی بیگانه« )کالرک در »مارکس و گونه

خاستگاه»درباره حیی  مارکسیسم  )وان های  کوبنده 2018گرا«  انتقاد  با  از   ( 

نوشته  از  صحیح  فهم  عدم  به  را  او  آن بنتون  کردند.  متهم  مارکس  ها های 

معتقدند که حیوانات اساساً موضوع تمرکز اصلی کار مارکس نبوده و او قرار 

داری ی تولید سرمایه ی حیوانات بنویسد، بلکه نقد شیوهای دربارهنبوده رساله 

تاریخی تحول اجتماعی انسان بوده است.   –ختن به شرایط مادی  مستلزم پردا

مارکس   موردنظر  نوعی«  »وجود  معتقدند  استاچ  و  کالرک   عنوانبهفاستر، 

ظرفیتمحرک  و  به سطح ها  را  او  که  گرفته شده  نظر  در  انسان  متمایز  های 

می هدایت  خودآگاهی  و  آگاهی  از  تحقیر  باالتری  به  ربطی  هیچ  این  و  کند 

 ات و نادیده گرفتن زندگی آنان ندارد. حیوان

های اکولوژیکی  اش »دفترچهاز سوی دیگر، اخیراً کوهی سایتو در نوشته 

شدت روی های پایانی به کند که مارکس در سالمارکس« این بحث را مطرح می 

شکلی که او مدعی داری تمرکز داشته، به موضوع طبیعت و نقش مخرب سرمایه 

با مارکس  که  دیدگاه  است  از  گرفتن  موضع  فاصله  یک  به  ابتدایی خود  های 

اما آشکار است که مارکس  نایل شده است.  اکولوژیک معتبر و ساختاریافته 

های واپسین، هرگز به حتی با فرض درستی تمرکز خاصش بر طبیعت در سال

داری اشاره نکرده کشی از حیوانات در سیستم سرمایهموضوع مشخص بهره

 است.

های مطرح شده در قبال نقد بنتون  توجه به مجموعه موارد باال، آیا بحث  با

باشد و چرا تا چه حد می تفکر مارکس  از  واقعی  نظر شما توضیحی  از  تواند 

 ها، چنین »اتهاماتی« علیه مارکس همچنان مطرح است؟ رغم آن علی

که موضوعات    م یمراقب باش  دیحال، ما با  نیهستند. با ا  یمهم  ی هاپرسش   هانیا.  5

 ن یاول، ا  .میروبرو هست  یمتفاوت  اریما با سؤالت بس  کنمیفکر م  رایز  م،یهم جدا کنرا از

 ی محورانسان  نیا  تیو ماه  ریخ  ایمحور« بود  مارکس »انسان  ایسؤال وجود دارد که آ

خواندن مارکس    حی»روش صح  م یارتباط، ممکن است بپرس  نیدوم، و در هم  .ستیچ
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محور بودن مارکس  مسئله مشکل انسان   نیو چگونه ا  ست، یچ  واناتیح  ی در مورد مسئله

را اضافه کنم: »مارکس تا   ییسؤال نها  کی  خواهمیم   ن،یعالوه بر ا  دهد؟«ی را شکل م

 است؟«   دیمف   رسدیگونه که امروز به نظر م آن  واناتیح   ی مسئله   ی واکاو  ی چه اندازه برا

پرسش اول و دوم در   انیم  ی ادیما تا حد ز  یبحث  نیچن  رِیاخ  خینظر من در تاربه  

بوده  م  ی ادیبن   لیتحل  . دیرمف یغ  یروشبه   دیشا  -  میانوسان  استدلل  که   کردی بنتون 

 آثارش   در   را  –  یمراتبسلسله  ِیمحورانسان   کی  ژه،وی به   –  ی محورانسان  کیمارکس  

د  کند می   منعکس ح  دگاه یکه  به  نسبت  را  آن  واناتیاو  کار  م و  من    .دهدی ها شکل 

از آثار مارکس،    ییهاخاص در بخش  یِ محورانسان  نیمطمئناً با بنتون موافق هستم که ا 

گذاشته شده    شیبه نما  ه یسرما، بلکه در مجلدات  1844 یهانوشته دست تنها در  نه

 است. 

خواندن   ی را در مورد نحوه  یمهم  ی های حال، فاستر و کالرک و استاچ نگران  نیبا ا

را   یلیتحل  زیمارکس روش متما  .میریها را در نظر بگ آن  دیاند که بامارکس مطرح کرده

را در روابط    دیعوامل تول  -  ی اهیرایبدون پ   -صراحت  که او به  ییجا  رد،یگی به کار م

او از   لیهمه جا در تحل  واناتیح  د،ی اگر مارکس را بخوان  . کندی م  فیها توصآن  یارزش

ا  نیا  هستند.   ی دارهیسرما ح  لیدل  نی به  که  تول  واناتیاست  مهم  عوامل  در   د یاز 

هستند.   ِیدارهیسرما نوزدهم  به  قرن  مارکس  موقع و  تولآن  ت یوضوح  در  را    دیها 

در   در گردش.  ی هیعنوان مواد خام و سرماها بهآن  گاهیجا  :کندی م  تی روا   ی دارهیسرما

و  فاستر و کالرک و   -   میاز مارکس دفاع کن   میتوانیرابطه، مطابق با روش او، م   نیا

 وانات یح  یواقع  تی بوده که موقع   نیاستدلل که روش او مستلزم ا  نیاستاچ مطمئناً با ا 

 اند. برده  شیدفاع را پ نیا -کند   فیتوص یشناس فه یرا با وظ ی دارهیسرما دیدر تول

  یوگوگفت   کیاست که اکنون به    نیبحث ا  نی من درمورد ا  یحال، نگران   نیبا ا

است:   لیتبد  دیرمف یغ پژوهشگران  کیدر    شده  م  یسو،  که    ند یبگو  خواهندی هستند 

که با    یپژوهشگران  گر،ید  ی از سو  اصالح شود؛  دیاو با  لیمحور بود و تحلمارکس انسان

  . کنند ی اند، از مارکس دفاع منخوانده   یدرستاستدلل که منتقدان، مارکس را به   نیا

کنندگان شرکت  رایبحث هرگز حل نشود، ز   نیا  دیهمان طور که من مطرح کردم، شا

 . پرسند یم یدر آن در واقع سؤالت متفاوت
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  دهیم نادارا که من مطرح کرده  ی گریبحث پرسش د  نیکه ا  رسدیعالوه، به نظر م به

آردیگی م برا  ای:  برا آن  واناتیح  ی مسئله  ی واکاو   ی مارکس  امروز  که  ما ظاهر   ی طور 

م   ی عنی  است؟  دیمف   شودی م اندازه  چه  تا  برا  م یتوانیامروز،  مارکس   دنیشیاند  ی از 

و چگونه ممکن است    م،یاستفاده کن   ی صورت انتقادها بهآن  ییو رها  وانات یح  ی درباره

  م؟ یمارکس داشته باش   لیتحل  ی هابه پرداختن به شکاف  ازیچالش ن   نیا  حیتوض  ی برا

 –   ک«ی»آکادم  فتعری  به   بنا   و  –  هودهیاست که از بحث ب   نیسؤال ا  ن یا  تیاهم  لیدل

  لیانطباق تحل  آن  در عوض، هدف  . کندی غلط بودن مارکس اجتناب م  ای  درست   مورد  در

  یماد   طیکه بر اساس آن، شرا  یاست، از جمله روش  یکنون  ی ماد  طیشرابا    یستیمارکس

 . می نیمختلف بب  ی هاوهی را به ش واناتیمذکور به ما اجازه داده است که ح

  ی تزیمائور  .کندی دوم را دنبال م  ریمس  نیا  ی تا حد  ی تزیکنم مارکو مائوری فکر م

اما   کند،ی را منعکس م ی محورخود انسان لیکه در واقع مارکس در تحل  کندی م دیتأک

ا خاطرنشان   نیهمچن  ی تزیمائور  موضوع پرداخته است.   نیمکتب فرانکفورت بعداً به 

نم  کندی م مارکس  سرما  ین یبش یپ  توانستی که  که  شکل  ی دار هیکند   ی هاچگونه 

با زندگ  ی از سلطه  ی دیجد بگذارید از مائوریتزی   .کند ی م  دیرا تول  واناتیح  یمرتبط 

را که تسلط    ی رانگریو و  کنندهگانه ی ب  ی توسعه  توانستی »مطمئناً مارکس نمنقل کنم:  

 ر یناپذ حال، اعتقاد تزلزل   نیبا ا  تصور کند.   کند،یم  جادیا  ستم یدر قرن ب  عتیانسان بر طب 

عقالن و  بودن  مطلوب  به  انگلس  و  چن  یمارکس  درک    یناتوان  ی اسلطه  نیبودن  در 

ها آنتوانست  می که    یتیمحدود  کند، ی را آشکار م  عتی در تصاحب ما از طب   یتیمحدود

  کنم ی من فکر م  (.2021:151سوژه را قائل شوند.« )  تی وضع  عتیطب  ی برا  کندرا مجبور  

 ی که روابط ماد  میریبپذ  دیما با  .دهدی به بحث ارائه م  ی دیجد  زیچ  ی تزیمائور  نجایدر ا

تکامل   دیبا  زین   تیما از وضع  ی راهبرد  لیما و تحل  ی هادهیو همراه با آن، ا   کندی م  رییتغ

که در آن زمان در اطراف    یدارهیتوسط سرما  واناتی مارکس درمورد ح  ی هادهیا  .ابدی

را شکل دادند، که شامل    ی روشنگر  ی دوره  ی هاکه فلسفه  ییهای دئولوژی و ا  د،یدیخود م

سلسلهانسان  دگاهید   کی گرفت.  زین  یتبمرامحور  شکل  ماد  بود،  طور به  ی روابط 

مارکس    ی هاتیاز اشاره به محدود  دیما نبا  اند.کرده  رییتغ  زین  هادهیو ا  رییتغ  یمحسوس
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باش  با  م،یهراس داشته  برافرصت   دیبلکه  با    ی هادهیا  قیاصالح و تطب   ی ها را  مارکس 

 . م ینی بب   یفعل تیوضع

  یواکاو  ی »مارکس تا چه اندازه برا  پرسمی م   یوقت  .کنمی را اضافه م  ی گریمن نظر د

  پرسمی م  ن یاست؟«، همچن  دی مف  رسدی طور که امروز به نظر مآن  واناتیح  ی مسئله

همان طور که   د؟«ی پرس  دیرا موردپرسش قرار نداد که اکنون با  ی»مارکس چه مسائل

 یانه«یگرا»ضدانسان  زیروش متما  هی سرما  ی اشاره کردم آلتوسر استدلل کرد که نوآور

  یاسیکرد که در اقتصاد س   جادیرا ا  زیمتما  ی مسئله   کی امر    ن یاز نظر آلتوسر، ا  آن است.

غا داد  بیمعاصر  قرار  موردپرسش  را  آن  مارکس  و  ن  یعنی  :بود  کار   یرویارزش 

  ابد؛یدست    ی دارهیسرما  ی توانست به قلب مسئله   سؤال  نیمارکس در طرح ا  ست؟یچ

کار   ی رویبلکه با ن  خود،ی خود نه با کارگر به   ی ادنبال رابطهبه   هیکه سرما  تیواقع  نیا

سبع  هاست.آن واقع،  ا  قاًیدق  ی دار هیسرما  تیدر  م  تیواقع  نیبه  که   شودی مربوط 

  چیکسب مازاد( است، بدون ه ی برا یعنی) آن یارزش مصرف ی کار برا  ی روین  تی مطلوب

ن  یخاص  ی اشاره حامل  شکوفا  ی رویبه  آن  ییکار،  رفاه  ا  ها.و  سؤال  نی با  که   یحال، 

 واناتیاست که »ارزش ح  نیمن است ا  ی برا  یمارکس نتوانست بپرسد، و سؤال مهم

به  ست؟«یچ  ی دار هیسرما  ی برا مشخص و  نطور  »ارزش  ح  ی رویتر    یبرا  وانات«یکار 

مستق  ست؟یچ  ی دارهیسرما نم   نیا  ماًیمارکس  طرح  را  پاسخ   .کند یسؤالت   ی هاما 

م  ی ابالقوه  مارکس  پاسخ   م،یابیی را در  م  جاستنیا  هستند.  یها جزئاما   خواهم ی که 

 ی قیدق  لیمعناست که او همان تحل  نیخود مارکس به ا  ی محوراستدلل کنم که انسان

شرا درمورد  که  بررس  ایپرولتار  ی ساختار  طیرا  در  داد،  تو  واناتیح  یانجام   د یلدر 

 . می دار ازین ی دیجد  لیکه به تحل نجاستیا به کار نبرد. ی دارهیسرما

. هنگام بحث درمورد مارکس باید به به تفکیک دو موضوع توجه کرد: 6

داری تحلیل مارکس از نقش خاص کارگران انسانی در تولید سرمایه  یکی خودِ

آن  نقش  میان  موجود  تمایز  کار،  و  حیوانات  با  عینی  ها  موقعیت  دیگری  و 

رنج منظر  از  اعمال میوحیوانات  آنان  بر  که  تحلیل صرف شود.  ستمی  از  نظر 

مارکس از مفهوم کار و استثمار نیروی کار و انطباق یا عدم انطباق آن با وضعیت 

ی کامل بر زندگی ر سلطه ی مبتنی بداری، ما با یک رابطهحیوانات در سرمایه
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آنان روبرو هستیم که حتی خود مارکس هم در تشریح موضوع دستکاری بدن 

 منظور اخذ سود هرچه بیشتر به آن اشاره دارد. طبیعی حیوانات به

پرسش این است که چه اندازه اتخاذ موضع بر علیه ستم جاری بر حیوانات  

انطبا به  وابسته  آنان  با  مناسبات  کنونی  شکل  با و  آنان  موقعیت  نظری  ق 

برخی  میان  جاری  جدل  بر  تمرکز  آیا  و  است  استثمار  و  کار  چون  مفاهیمی 

ها با کنشگران چپ آزادی حیوانات بر سر این مفاهیم و نتایج و  مارکسیست

آن می از  یا عدم شناسایی مسئله پیامدهای حاصل  ی تواند مجوز شناسایی 

 عنوان یک هدف برای چپ باشد؟حیوانات  به

م.  6 فکر  ا  نیا  کنمی من  به  م  نیپرسش  تحل  پردازدیمشکل  ما   ی هالیکه چرا 

 یآکادم   ی در محدوده  ی اد یز  ی هالیها، تحلدر دانشگاه  .میدهی را در چپ انجام م  ی نظر

کنترل بر دانش و اعتبار درونِ اقتصادِ   یعلم  یازدهیکه هدف امت   ییجا  شود،ی انجام م

دانش   دیو بازتول ی دارهیبا سرما ی است، که خود از نظر کارکرد یمؤسسات آموزش عال

چپ متفاوت    ی هاجنبش  ی برا  ی نظر  لیحال، هدف تحل  نیبا ا  مرتبط هستند.  کیهژمون

»آکادم بحث  ا  ست، ین  ک«یاست: هدف   ر ییتغ  جادیا  ی برا  ازی موردن  لیتحل  جادیبلکه 

 شنهادیداشته باشد، پ  یعلم  ی مربوط به کار و استثمار صرفاً جنبه   ی هااگر بحث   است.

 بحث شوند.  نیوارد ا دیها نباکه چپ  کنمی م

در   واناتیکه درک ارتباط  کار و استثمار با ح  کنم ی حال، من استدلل م  نیبا ا

 چپ مهم است.  ی برا لیحداقل به دو دل ی دارهیسرما

به  اعنوان چپاول،  م  نی،  امکان  ما  و    ی دار ه یاز سرما  ی ترق یدق  لیتحل  دهدی به 

با هدف اصالح   یستی مارکس  ی هینظر  ی توسعه   شترِیب   .میبه دست آور  ی دار هیارزش سرما

تحل  ی هاشکاف  در  است    لیموجود  فم  ی برا  -مارکس  مهم  کار  در   هاست ین یمثال، 

  ا یکه مارکس انجام نداده است )  ییهاروشبه  یاجتماع  دیمراقبت و بازتول  یِ پردازهینظر

مداخالت و اصالحات در    نیاز ا  ی اریدر قلب بس   (.بسط نداده استطور کامل  حداقل به

 ی کس چه  ست؟یکار چ  -وجود دارد    ی ادیبن   می بحث بر سر مفاه  ،یستیمارکس  ی تئور

مشکل   نجایدر ا   ست؟یت و استثمار چکجاس   دیتول  ست؟یچ  دیتول  ی لهی وس  کند؟ی کار م

 ی طیدرک شرا  یلیو تحل   ی فکر  ی ها مسئلهپرسش   نی ا  ی در انتها  رایارزش راهنماست، ز
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مازاد در سرما  با  نی هم  .شودیم   دیتول  ی دار هیاست که تحت آن  را در   دیسؤالت  ما 

 ارد یل یم  60امروزه، در هر لحظه، احتماًل حداقل    کند.  ییراهنما  واناتی به ح  دنیشیاند

س  یخشک  وانیح تأس  یماه  اردیلیم   200تا    1و    ی دامدار  ی هاستم یدر   سات یدر 

  ی صنعت  التیتوسط ش   یوحش  ی ماه  ونیلیتر  2.7سالنه    دیشا  وجود دارد.  ی پرور ی آبز

 ی و بحث درباره  کنندیکار م  واناتی ح  ایپرسش که آ  نیمنظر، ا  نیاز ا  .شودی م  دیص

طور ها به پرسش   نیارزش به دور از انتزاع است. در عوض، پاسخ به ا  دِیتول  نیا  طیشرا

به ما    دهند،ی م  لیکه آن را تشک  ی کار  ی روهایو ن  ی دارهیسرما  ی درباره   ی زیچ  یلیتحل

 .دیگوی م

ما    رسد،ی گونه که به نظر ما م آن  ی دار ه یجامع سرما  لیتر از همه، تحلدوم، و مهم 

تمام  .می شیندیب ی راهبرد ی شکلبه  میدهی که انجام م ی کار ی تا درباره  سازدی را قادر م

راهبرد  نظر  ی اقدامات  اساس  بر  س  ی پرداز هیما  از  روبرو   ییهاستم یما  ما  با  که  است 

را    یاهیو پا  کندی م  جادی اقدام ا  ی برا  نیگزیجا  ی هالی پتانس  ی پرداز هی نظر  نیا  هستند.

 دی سؤالت در مورد کار و استثمار مف  ی سرانجام، بازنگر  .کندی اتحاد بنا م   جادی ا  ی برا

 یشدن ما در مورد مسئله  ریدرگ  ی نحوه   ی را برا  یمتفاوت  اریبس  ی ها الگوآن  رایاست ز

م  واناتیح جا  ی برا  .دهندیارائه  بزرگ   ییمثال،  بخش  امروزه  آزاد  یکه  جنبش    یاز 

طر  واناتیح فرد  قی از  مصرف  یاخالق  م  ییگراو  شو  شودی انجام   ک ی !«(،  دی)»وگن 

 یو اتحادها  دیتول  ی حوزه ها در مورد  وگوگفت طرح    ی را برا  ییهامتفاوت فرصت   لیتحل

م فراهم  دامدار   ی برا  :کند یممکن  از  انتقال  است  ممکن  چگونه  برا  ی مثال،    یهم 

 سودمند باشد؟  یو هم کارگران انسان واناتیح

نها   خواهمی م د  کی  تیدر  کنم.  گرینظر  مطرح  سلطه  را  مورد  که    یکامل  ی در 

 ی با آن روبرو هستند، گفته شده است، که از نظر ساختار   ییغذا  ی هاستم یدر س  واناتیح

در واقع    . رسدی ها به نظر ماز انسان   ی اریبا سلطه بر بس  سهیمقارقابل یفرد و غ منحصربه 

را ترس  نیا  یکل  ی جنبه   ،واناتیح  هیجنگ علکتاب من،   ا  .کند ی م  میسلطه   ن یبا 

»سلطه« دارد،   واناتی بر ح  ی دار هیکه سرما  کنندی استدلل م  هاستیمارکس  یحال، وقت

صراحتاً    ی دار هیتوجه ندارند که سرما  شوند، ی »استثمار« م  یکه کارگران انسان  یدر حال

وضوح مشخص به   1جلد    هیسرماکتاب    6موضوع در فصل    نیا؛  از سلطه است  ی ساختار
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 نیتر از پژوهشگران برجسته شده است، از جمله برجسته  ی اری شده است، و توسط بس

تحل در  ب  ،سهیگروندراز    ی نگر  و یآنتون  لیآن  ا  شیکه  به  همه  اشاره    تیواقع  نیاز 

  . کندیم جاد یا ارگرک ی را با طبقه ی اخصمانه ی سلطه  ی رابطه یدارهی که سرما کندی م

م  استدلل  تغ  کنمیمن  جنبهانسان  یِمیاقل  راتییکه  ا   یمتفاوت  ی زا   ی رابطه  نیاز 

  یدر تالش برا  ی داره یکه چگونه سرما  دهدی و نشان م  کندیسلطه را برجسته م  یاس یس

در   .کردخواهد    پرتاب  ی ااره یس  ی هاستم یسمت سرا به  ی رانگریاستخراج مازاد، توپ و

ممکن برقرار  ی معنا نیتردر گسترده یسلطه را با زندگ ی رابطه  ی داره یمعنا، سرما نیا

 یسلطه تحت  های کدام زندگ  م یکن  نیی که تع  ستین   نیا  یلیمشکل تحل  نجایدر ا  .کندی م

در عوض،   .شوندی که صرفاً استثمار م  ییهای با زندگ  سهیهستند، در مقا  ی دارهیسرما

با  لیتحل ا  دیما  کل  نیمتوجه  خصلت  سلطه  که  س  یباشد  روابط   ان یم   یاسیتمام 

خاص سلطه است   طیدرک شرا یلیتحل  ی فه یوظ ن،یبنابرا ؛ است یو زندگ ی دارهیسرما

حوزهآن  رایز به  »گونه  ی هاها  عوامل،  سمختلف،  و  مربوط   ی ها ستمیها«  مختلف 

 ممکن است.   رییکه چگونه تغ ی پرداز ه یگاه نظرو آن .شوندی م

گفت7 به  زیستو.  بهگوی  زمینهمحیطی  توسعه عنوان  برای  مادی  ی ای 

بحث حیوانات اشاره کردید. متأسفانه در این زمینه هم با نوعی سکوت از سوی 

مارکسیستاکوسوسیالیست و  آن ها  هستیم.  روبرو  بحث  این  درگیر  ها های 

نعت های فسیلی متمرکز هستند و کمتر به موضوع نقش صعمدتاً بر سوخت

پردازند. حتی در مواردی با اهمیت دادن به نقش محوری فناوری، حیوانی می

کنند. شار کربن در دامپروری صنعتی و جذب آن را مطرح می ت امکان تغییر ان

ی گیرند میدان بحث و زمینهی حیوانات را نادیده میبرای کسانی که مسئله

نمی تفاوتی  تقدیر دیدآن چندان  هر  به  نمیکند: حیوانات  فاستر  ه   – شوند. 

نزد  حیوانات  با  همدلی  وجود  بر  تأکید  و  بنتون  از  آتشین  نقد  آن  با  کالرک 

محیطی پیشنهادی مارکس، ردی از حیوانات در آثار بعدی خود و بدیل زیست

نمی مارکسیستنشان  از  بسیاری  نزد  »رادیکال«  تغییر  نهایتِ  های دهند. 

گ مصرف  »کاهش«  اکولوژیک  مسائل  در  بر  درگیر  بیشتر  توجه  و  وشت 
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پذیر انرژی است. حذف حیوانات از کشاورزی پایدار و استفاده از منابع تجدید

پیرامونی چرخه کشورهای  در  مردم  از  بسیاری  منافع  با  تعارض  را  تولید  ی 

کنند که قرار است سوسیالیسم دنیایی نو و بینند و اساساً به این توجه نمی می

غرضی آشکار است. مانند د بر وضع موجود نقضدیگرگونه را خلق کند و تأکی 

تنیدگی آن با تأمین معیشت مردم ی درهمآنکه حذف کار کودکان را به بهانه

بپنداریم. غیرممکن  امری  همهصرف  فرودست  از  ایننظر  معضالت  ی  ها، 

یک از موارد دیگر ستمگری بر حیوانات مانند استفاده  محیطی به هیچزیست

آزمایش در  آنان  با، سیرکهااز  و  وحشغها،  خانگی  تولید حیوان  ها، صنعت 

 در این موارد نظر شما چیست؟ ای ندارد.موارد دیگر هیچ اشاره

چ.  7 تمام  شاهد  مطمئناً  من  آن  ییزهایبله،  به  شما  مکه  اشاره  و    دیکنی ها 

بحث  ی اریبس  ی هاتیمحدود که تعجب  هستم.  «یستیال یوس»اکوس  ی هااز  است  آور 

شده   واناتیبه ح  یکم  اریسبز، توجه بس  یستیمارکس  ی هادگاهید  عیرشد سر   رغمیعل

جا در  و  اکوسوس   ییاست،  حدر  هاست یالیکه  م   واناتیمورد  معموًل    کنند، ی صحبت 

ح  ی االعادهخارق   یوابستگ بر  سلطه  اشکال  استمرار  ش  وانات،یبه   یها وه یمانند 

 سه نظر داشته باشم.   هانیتا در مورد تمام ا  دیاجازه ده  .اردوجود د   دار«یپا  ی »کشاورز

ما م  کی استراتژ   ی حوزه  کی  یط یمحستی اول، بحران ز در آن    میتوانی است که 

کن ا  م؛یمداخله  نم  نیبا  ما  کنبه   میتوانیحال،  فرض  خودکار  بر   می طور  اقدام  که 

خواهد   واناتیح  ی برا  ی بهتر  جیزا منجر به نتاانسان  یِمیاقل  راتییتغ  ای و/    ستیزط یمح

احتمال وجود دارد که   نیا  م؛ یبرعکس را فرض کن   م یتوانیدر واقع ما احتماًل م  شد.

سبز، منافع را در تسلط بر    یست یالیسوس   نیگزیهر جا  ایو    ی دارهیاصالحات در سرما

  وجود داشته باشد.   واناتیح  ی حول مسئله  ی ا مداخله  نکهیحفظ کند، مگر ا  واناتیح

اشاره   که  طور  زهمان  بحران  ز  کی  ی طیمحستیکردم،  است   یوگوگفت   رایفرصت 

مح  کالیراد مورد  ساختار  دیبا  ستیزط یدر  علل  تول  ی دارهیسرما  یعنی  -  ی به   د ی و 

از مشکل   یبخش  یجهان  ی و دامدار  ی که کشاورز  ییجا از آن  بپردازد.  -  ی دارهیسرما

 وجود دارد. واناتیبحث و تمرکز بر ح شبردیپ ی برا ی است، فرصت نادر 
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به مسئول   ی هاستی الیسوس  توانیم  یراحتدوم،  عدم  به  را  به    تیسبز  نسبت 

 ل یدل م؛ یجهت ده  ر ییاتهام را تغ میتوان  ی حال، ما در واقع م نیبا ا متهم کرد. واناتیح

سو  ریچشمگ  ی هاواکنش   کهنیا مارکس  هاست یال یاکوسوس  ی از  بحران    هاستیو  به 

دق  واناتیح  ،یطیمحستیز است،  نگرفته  نظر  در  ا  قاًیرا  که   لیدل  نیبه  است 

با    واناتیح  ی رابطه   از   یمناسب   لیاند تحلنتوانسته   واناتیح  ستیمارکس  خواهانی آزاد 

و   لیتحل  ی هامدل   ی رانتقادیغ  رشی شدن بحران، پذ  ر یبا فراگ  ارائه دهند.   ی دارهیسرما

بر ح  ی رییتغ برا  واناتیکه مستلزم تداوم سلطه   را یها آسان بوده، زاکثر چپ  ی است 

است،    لیدل  نیبه هم  وجود نداشته است.  ی ابرجسته  نِیگزیچپ جا  ی هاتیواقعاً روا

 یو رابطه  واناتیچپ از ح  لیتحل  جادیبه ا  دیهمان طور که قبالً بحث کردم، که ما با

  ست؛ ین   ی ما کاف  ی برا   ی پردازهیحال، فقط نظر  نیبا ا  .میادامه ده  ی داره یها با سرماآن

  باشند.  ی دارهیضدسرما  ی هااز جنبش   ی بخش  ی از نظر ماد  دیبا  واناتیح  خواهانی آزاد 

ا تا حد   واناتیح  بخشی آزاد   ی هاکه جنبش  میشوی متوجه م  نیه همچنزمین  نیدر 

 ها لیدر شکست تحل  نیا  دیاند و شافاصله گرفته  ی دارهیضدسرما  ی هااز جنبش   یادیز

 سهم داشته است.

نها آزاد  ت،یدر  آن،  با  مرتبط  را    وانات،یح  ستیمارکس   خواهانی و  خود  اهداف 

چگونه به نظر خواهد   واناتیروابط انسان با ح  ی برا  قاًیدق   سمیکمون  اند.نکرده  ی بندمفصل 

ا  واناتیح  ستیمارکس  خواهانی آزاد  ایآ  آمد؟ د  نیدر  اغلب    دارند؟  یدگاهیمورد  ما 

خواسته پروژه  ی هاهمان  توسط  شده  ل   ی مطرح  کرده  برال یحقوق  تکرار  : میارا 

 یگرید  زیچ  ایحال، آ  نیبا ا  . رهیو غ  «یمصرف »اخالق  ی ها»لغو«، انتخاب  ، یبودگشخص

که   دارد  بخواه  دگاهید  کی وجود  را  آن  تا  سازد  قادر   را  ما   به   شروع   که  م،یچپ 

جهان  بندی مفصل  هست  ینوع  ساختنش  خواستار  که  تصور  م؟ی کند  چه  از   ی ما 

 ، ی ر یگی مارکس »صبح شکار، بعدازظهر ماه  دگاهیکه با د  میدهی ارائه م  ی دار ه یضدسرما

را   سم یمثال، کمون  ی ما برا  ایآ  گله، بعد از شام نقد کردن« متفاوت است؟  ی عصر چرا

 م؟ یکنی تصور م رانسانیانسان و غ ییشکوفا ی برا ییفضا

های اجتماعی دیگر هایی که با جنبش. در بسیاری از موارد مارکسیست8

ی چندان نزدیکی نداشتند بر این باور بودند که مانند جنبش فمینیستی رابطه
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ی کافی اندازهاش، و اصول سوسیالیستی بهی نظریخود مارکسیسم در هسته

م جوانب  تمام  تحلیل  عرصهبرای  و  اجتماعی  ستمگری  ناسبات  مختلف  های 

واجد آن توانایی و ظرفیت هست که نیازی به ساختارهای موازی برای پیشبرد 

گری از سوی آنان جانبهاهداف موازی نیست. در حقیقت با نوعی ادعای همه

کوتاهی  بر  اندازه  این  شما  حیوانات  مورد  در  که  است  چگونه  بودیم.  مواجه 

ی تصویری از کمونیسم و جایگاه ی حیوانات نسبت به ارائهکنشگران چپ آزاد

می  تأکید  چپ  به  آن  در  بهحیوانات  چپ  آیا  ساختاری کنید.  بیان  عنوان 

از  این جنبه  برای تحلیل  نباید خود ماهیتاً واجد چنین ظرفیتی  مارکسیسم 

 داری باشد؟استثمار سرمایه

دارد که    یبستگ  نیاوًل به ا  است و  دهیچیسؤال پ  نیپاسخ به ا  کنمی من فکر م   .8

بر ح تع   واناتیمنشأ ستم  کجا  ثان  م،ی کن  نییرا  باش  دیبا  ایآ  اً،یو  داشته  که   میانتظار 

دارم،  یاگرچه من نظرات .ریخ ایسؤالت پاسخ دهد  نی به ا ییتنهامعاصر به سمیمارکس

 . میسؤالت داشته باش  نیا  ی برا  یمیپاسخ مستق  کنمی اما فکر نم

امروزه   واناتیممکن است استدلل کنند که ستم بر ح  یدر مورد پرسش اول، برخ

است،    یکاف   ییتنهابه  ی داره یسرما  لیتحل  نیاست، و بنابرا  ی دارهیاز روابط سرما  ی اجنبه 

  نیبا ا  دارد.  ی رابطه بستگ  کیعنوان  به  ی دارهیمشکل به غلبه بر سرما  نیا   ی هاحلو راه

  چیاست که ما ه   نی ا  لیدل  کی  .دانمی کننده نمقانع   ژهیواستدلل را به  نیحال، من ا

 واناتیبا ح  یکه روابط کنون  یمراتبسلسله  ی محورانسان  میکه فرض کن  میندار  یلیدل

 ن یا  خشونتِ  ی دارهی سرما  ناًیق ی  است.  ییتنهابه  ی دارهیمحصول سرما  دهد،ی را شکل م

حال،    نیبا ا  است.   سابقه ی ب  یخیکه از نظر تار  کندی م  دیتشد  ی اگونه را به  ی محورانسان

ن   نیا معنا  سرما  ستیبدان  به   یمراتبسلسله  ی محورانسان  ی دارهیکه   ک ی عنوان  را 

 ی دار هیاز قبل از سرما ی محورانسان نیبه وجود آورده است. مسلماً ا ی اجتماع ی رابطه

  است.  افتهیو شتاب    دیتجد  ی دار هیسرما  ی اقتصاد  ستمیس  ی جه یوجود داشت، اما در نت

از   یِو روابط اجتماع ی دارهیسرما  انی در مورد ارتباط م  ع یبد  یبحث   یِمن مدع  نجا،یدر ا

ن  شیپ سدرستمی موجود  مشابه   اهیس  سمیمارکسدر    نسونیراب  کی.  را   ی استدلل 

 یموجود نژادپرست  شیبر اساس آن جهش و اشکال از پ  یدارهیکه سرما  یدرمورد روش
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و از جمله    ،کندیمجدد کرد مطرح م  یدهازمان س  شدیم  افتی  یرا که در جوامع فئودال

د  به  ی نژاد  یبردگ  گر،یموارد  اقتصادها  زیمتما  ی بندصورت  کیعنوان  را   ی در 

از    ی اریبس  رایز  کنم،یجلب م  نسونیتوجه را به راب  نجایمن در ا  .داندیم  ی دارهیسرما

 انیم  زیمتما  ی به رابطه   م،یاِمبمبه تا کلر ژان ک  لیپژوهشگران، از فرانتس فانون، آش 

ح  ینژادپرست کرده  تیوانی و  کساشاره  اگر  مسلماً  تار  یاند؛   یِ محورانسان  خیبخواهد 

با نژاد و استعمار   دهیتندرهم  یخیتار  زین  نیما را درک کند، ا  یحاکمِ کنون  یِمراتبسلسله

 خواهد بود.

عنوان به   سم،یبحث مطرح شود که مارکس  نیدرمورد پرسش دوم، ممکن است ا

برجسته  یکی  ن یا   دیبا  ،ی دارهیسرما  ی پردازهینظر  ی برا  ی فکر  ی هاجنبش   نیتراز 

درک   زیرا ن  ی نظام اقتصاد  نیدر ا  واناتیح  ی را داشته باشد که نقش ساختار  تیظرف

از ما را که   یکسان  ی دی مطمئناً، من ناام  ستم باشد.  نیدادن به ا  انیدنبال پا کند و به 

 یاریبس  رایز  کنم،یدرک م  م،یاکرده  واناتیح  ی و خود را وقف آزاد  میهست   ستیمارکس

 آن را  تیفور  ا ی  تیاهم  ،یوانیح  ی مسئله  قتاً ی چپ حق  ی هاجنبش   اندرکارانِاز دست

از جوانب مهم را   ی برخ  دگاهید  نیا   کنمیحال، دوباره احساس م  نیبا ا   !نند«یبی»نم

با شرا  خیتار  سمیمارکس  خیتار  .ردیگی م  دهیناد و گسترش   طِیانطباق  در حال تحول 

اگر کار   است.  ی دارهیسرما  یِارزش  ی در نظر گرفتن بهتر ساختارها   ی برا  ی دی کل  می مفاه

شامل   نیکه ا  م ینی بی م  م،یریدر نظر بگ   یستیمارکس  ی هیرا در نظر  هاست ینی مهم فم

نظر برا  ی ادیبن   ی هامقوله  ی پردازهیبهبود  مانند    ی است:  کار،  اشکال  شناخت  مثال، 

که   ،ی تجار   ی ارحم اجاره  ای  یمانند کار جنس  کند، یم   ریدرگ  قاًیکه بدن را عم  ییهاآن

سرم ارزش  چارچوب  م  یدار هیادر   یپرداز هینظر  قیتعم  نیهمچن  ای  کنند؛ یعمل 

 یهمه  .ی دار هیسرما  یرسم  دیبا تول  نیادیمرتبط و بن   ی عنوان امربه   ،ی اجتماع  دیبازتول

متنوع )نه همه   ی هاده یبا ا  ،یاجتماع  ی هاتعامل با جنبش   قیاز طر  یپرداز هینظر  نیا

 دیجد  یپردازهینظر  یرا برا   طیشرا  شهیکه هم  سی( و با پراکسسمی»در درون« مارکس

است.  کند،یم  جاد یا داده  آغاز    دیشا  رخ  در  نظر  یمشابه  فرایندما  تکامل   یهیاز 

 م؟ یهست  واناتیدر رابطه با ح ی ستیمارکس
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  ی نظر  یبررس  کیآخر، به نظر من مهم است که    ی نکته   نیدرمورد ا   ت،یدر نها

  م،یدانی همان طور که م  .میانجام ده  ی ماد  طیو معرفت با شرا  یآگاه  ی درمورد رابطه

کالس گسستگ  ،ی دئولوژیا  یِست یمارکس  ک یمفهوم  به  ماد  انیم   ی قائل  و   ی روابط 

  ت، ی روا   نیاست که طبق ا  لیدل  نیبه هم  م؛یروابط دار   نیاست که ما در مورد ا   ییهادهیا

دارد،   ی نقش محور  هیها با سرماآن  ی را که در رابطه  ی کارگران ممکن است استثمار

مشکالت  .نندی نب ا   یالبته  چ  یستیمارکس  یسنت  تیروا  نیدر  دارد؛  که   یزیوجود 

حال، من فکر   نیبا ا  به دنبال اصالح آن بودند.  ،یگرامش  ژهیوبه   ،ی بعد  ی هاست یمارکس

است که چرا   د یپرسش مف  نیا  ی برا  ی اله یعنوان وسبه  یآگاه  ِیسازمفهوم  نیا  کنمی م

  نیمنظورم ا  مطرح شده است.  ی امروز  ی وه یبه ش  «ی وانیح  ی مرحله »مسئله  نیدر ا

بگو  ست ین تار  ی دی جد  ی دهیا  وانات«یح  یی»رها  م یکه  نظر  از  واقع،  در   ،یخیاست؛ 

را   وانات یح  هیاند که خشونت علوجود داشته   ی و مذهب  یفرهنگ  ی هااز سنت   ی اریبس

 وانات یح  ی از رابطه  یگفت امروزه ما درک خاص  توانیحال، م   نیبا ا  کرده است.  مسئله

و   تیبلکه اکنون ماه   ست،ین   تیمعنو  ایکه صرفاً در مورد اخالق    میدار  ی داره یبا سرما

در   ی را در چارچوب نهادها  واناتیبا ح   یروابط اجتماع  ،یعنیدارد:    ی وسعت ساختار

 ریتأث   رییتغ  نیدر ا  ی زیچچه  .کند یو مصرف  درک م   دیتول  استیبزرگ و س  اسیمق

و   ی دار ه یسرما  لیفقط به دل  دیباشد که شا  نیممکن است ا  دگاهید  کی  داشته است؟

  وانات« یح  ی »مسئله  میتوانی است که اکنون م  واناتی نسبت به ح  اشسابقه ی خشونت ب 

ها را انسان   یزندگ   یده نبار، سازما   نیاول  ی برا  دیو شا  م، ین یرا در شکل خاص آن بب 

 برمی م   شیاز معرفت را پ  یدگاهیمن عمداً د  نجایدر ا  .میتصور کن  ی ستمگر  نیبدون ا

در روابط    ی دارهیاست که سرما  ی ماد  ی شکل مشخصِ تضادها  نیا  دهدی که نشان م

را   ز یآمخشونت  ی رابطه  نیا  دهدی که به ما امکان م  کند ی برقرار م  واناتیبا ح  یانسان

خشونت    نیبدون ا  یگ زمان شروع به تصور کردن زند اما هم  م،ینی همان طور که هست بب

از   ی کامل  بی که ترک  ، یصنعت  ی کنم: دامدار  ان یب  ی گرید  قیرا به طر  نیا  توانمی م  .می کن

  نی اول  ی برا  دیشا  دهد،یاست، به ما امکان م  یمراتبسلسله  ِیمحورو انسان  ی دارهیسرما

روابط خود با    تیخود، بلکه واقع  ی اقتصاد   ستمیس  ی رحمی تنها بشکل، نه  نیا  بار در

 . می نیبب  زیرا ن واناتیح
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اعظم  یطیدر شرا.  9 افکار عموم  یکه بخش  مثبت  یاز  قبال   یموضع  در 

 وانات یبا ساختار سلطه بر حکامالً  آنان    یندارند و سبک زندگ  واناتیموضوع ح

از   واناتیدر قبال ح  خواهانهیگنجاندن مطالبات آزاد  ایاست، آ  ختهیدرهم آم

 ن یبا ا  یضخود، تعار  یطلبانهتحول  یهادر برنامه  ستیمارکس  اناتیجر  یسو

 است؟ حیتوضموضوع از نظر شما چگونه قابل نیخواهد بود؟ ا یافکار عموم

گنجاندن مطالبات    دیشا  است.  ی کیتاکت  ای مسئله  نیا  ی کنم تا حد  یمن فکر م .  9

 یها دگاهیکردن د  ثباتی که در ب   ییجا  وانات،یدر مورد ح  خواهانهی آزاد  ی حت  ای  برالیل

  ،مؤثر باشد   دانندیم   ی عیطب  ی را امر  وانات یخشونت و سلطه بر جان ح  لیکه تحم  جیرا

  یمشابه حقوق انسان  -دارند    یحقوق ذات  واناتیاستدلل که ح  نیا  .دی ایبه نظر ب   د یمف

 باشد.  دی چپ مف جیرا  انیافراد جر ی ها دگاهیمردم، از جمله د  دگاهید  رییدر تغ دیشا -

ا ا  نیبا  بلندمدت   ی اهداف راهبرد  ی برا  کیتاکت  کیعنوان  به  نیا  ایآ  نکهیحال، 

را    واناتیبودن ح  ملکیما  تیتمرکز بر لغو وضع  .ستی مشخص ن   ر،یخ  ایاست    یمنطق 

بدن    تی مالک  ی برا  انهیارگرای/ اخت  یلک  یعیحق طب  کیاستدلل به    نیا  .دیریدر نظر بگ 

 دینبا   م،یطور همسان اجرا کنرا به  سم یبرالیاگر اصول ل  ناًیقی  .زندی و کار آنان ضربه م

متوجه   ی ستیمارکس  دگاهیحال، د  نیبا ا  .م یسلب کن   واناتیحقوق را نسبت به ح  نیا

برعکس، همان طور  . ستین  ی بدن و کار آن معادل آزاد  ت یامر خواهد شد که مالک   نیا

 یمحور  ی دستمزد امر  ی بدن خود در رابطه  ت یمالک   کند، یم  ی ادآوریکه مارکس به ما  

  یرو یجز فروش ن  ی گرید  ی له یوس  چیکارگر ه   رایسلطه است، ز  ی رابطه  کی  نیاست. ا

  ستیفرد و کارش مهم ن   تیکه مالک   ستیمعنا نبدان    نیا  زنده ماندن ندارد.  ی کارش برا

اشاره   زینکته ن  نیبه ا  دیبا  یستیمارکس  ی هاحال، جنبش   نیکه در نظر گرفته شود؛ با ا

  است.   ریتفسحاکم قابل   ی تنها در چارچوب نظام اقتصاد  تیروابط مالک  ی کنند که همه

با  هاستی مارکس  ن،یبنابرا اندازه  و   ی بودگشخص  رامونیپ  ییکارزارها  ریدرگ  دیتا چه 

ح  ملکیما  تیوضع  رییتغ مییک  شوند؟  واناتیبودن  یادآور  دیگر  این بار  که  شوم 

است.   تاکتیکی  حدبحث  نیاموضوعی  تا  تغ  یها   یِ محورانسان  ی محدوده  رییبه 

است که چگونه به سمت    نیحال، پرسش مطرح ا  نی با ا  .کندیکمک م  یمراتبسلسله

تا    کند ی مجدد م  یده طور کامل سازمان را به   ت یکه روابط مالک  م یحرکت کن   ی اجامعه
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  م یکن ی م   مسائلیخود را صرف    ی که انرژ  یزمان  دیشا  حد شکوفا شود.  نیتا آخر  یزندگ

بلندمدت   ی خواهانهاهداف تحول   چرخد،ی م  واناتیبودن ح  ملکیما  ت یکه حول وضع 

 م؟ی کنی م فیتضع  تیکردن مالک یخود را به سمت جمع

و    یهیمشکالت بد  نیاز ا   یکه پاسخ به برخ  کنمی م   دیتأک  نهیزم  نیاما باز هم در ا 

همان طور که   ندارم.  یخاص  ی ادعا  ی کیمسائل تاکت  ی باره و من در  ست؛یشده ن اثبات

 واناتیدر رابطه با ح  خواهانهی آزاد  ای  برالیخاص ل  ی تقاضا  کی  ایآ  کهنیاشاره کردم، ا

 دیاست که با   یپرسش  ر، یخ  ایدر تضاد است    یستیمارکس  ی هاجنبش   کالیبا اهداف راد

 شود. یها بررس جنبش نیخود ا یو کنش جمع لی در چارچوب تحل

موقع   .10 سرما  واناتیح  تیارتباط  مناسبات  شرا  دارانههیو    یکنون  طیدر 

مارکس کنشگران  از  که  ت   واناتیح  ستیجوامع  آن   ک یدر    شود،یم  دیکأ بر 

آ  طیشرا در  ا  ندهیمفروض  سرما  نیکه  به   یجا  یداره یمناسبات  را  خود 

ع   یستیالیمناسبات سوس  در  اما  باشد   یحال همچنان شاهد سلطه  نیداده 

هد خوا  حیچگونه قابل توض  میامور جامعه باش  تیپرستانه در هدامناسبات گونه 

ا  بود؟ بر   گرید  واناتیح   تیموقع  لیتحل  طیاست که در آن شرا  نیمنظور  نه 

خواهد   یپرستگونه یاز سلطه  یکه ناش  یدارهی مناسبات سرما  یاساس سلطه 

خواهد  لیچگونه تحل یپرستمحتوا و خصلت مبارزه با گونه طیبود. در آن شرا 

از مبارزه   تری ساسا  یامر   یپرستکه مبارزه با گونه  ستیبدان معنا ن  نیا  ایشد؟ آ

 است؟  یداره یبا سرما

از نظر من ما    است.  پردازانهگمان  اریبس  رایز  است،  دشوار  الؤس  نیا  به  پاسخ  .10

داشته    یممکن است چه شکل  یستیال یسوس  ی جامعه  ک ی  کهنیاز ا  یرنگکم   ی صرفاً نما

 ی وجود داشت که برخ  ستمیدر قرن ب  ی اشده  ی زیربرنامه  ی البته اقتصادها  .میباشد دار

آن تحر از  ا  یستی الیسوس  ی هاآرمان  ترِیتوتال  فاتیها  من  نظر  از   باًیتقر  هانیبودند؛  

 ین یبش یپ  دگاه،ید  نیاز ا  .می تصور کن  دیبودند که اکنون با  ییایاز دن  یفیضع  ی هایکینزد

انسان  نکهیا مشکل  جامعه  یمراتب سلسله  ی محورچگونه  درون  رابطه  ی ادر   ی که 

 یجامعه   نی در چن  درک خواهد شد، دشوار است.   کند،ی را لغو م  دیتول  ی دارانههیسرما
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مختلف   ی هافرض کرد که به روش  توانی جا خواهد شد و م جابه  ی روابط ماد  ی اندهیآ

 بود.  میشاهد مشکالت خواه

  ی محورانسان  نیکه ا  ستیشاره کنم. اول مشخص ن  زیبه دو چ  توانمیحال، م  نیبا ا

 ی دار هیمتفاوت از روابط سرما  ی اکه ممکن است سابقه   لیدل  نیفقط به ا  یمراتبسلسله

»اساس باشد،  م   باشد.   تر«ی داشته  استدلل  من  عوض،  انسان   کنمی در   ی محورکه 

و دگرگون   دیتشد  ی داره یکه توسط سرما  غالب بود  یاجتماع  ی رابطه  کی  یمراتبسلسله

از   اند.شده   دهیامروزه در هم تن  یاسیو س  یدو اشکال متفاوت روابط اجتماع  نیا  -شد  

به    ی دار ه یکه حرکتِ فراتر از نظام سرما  می فرض کن  یسادگبه   میتوانیمنظر ما نم   نیا

 یرا برا  ی اهداف  میتوانی ، ما مبر این اساس  .دهدی م  انیپا  یمراتبسلسله  ی محورانسان

 ی محور انسان  نیکه ا  کندیم  جیرا ترو  ییاز شکوفا  یکه مفهوم  می دنبال کن  یآت  ی جامعه

 . کندی م دیرا بازتول یمراتبسلسله

  وانات، یما با ح  ی محور کنوناز روابط انسان  ی اموضوع، جنبه  نیدوم، و مرتبط با ا

مازاد در   جادیا   ی کار برا  ی رویعنوان مواد خام، کال و نها بهاز آن  رحمانهیب  ی استفاده 

مناسبات سوس   ی جا   ی دارهیاگر سرما  عتاً،یطب   است.  ی دارهیسرما به  را    یستی الیخود 

 انیپایب  دیتول  ی )برا  ی دارهیسرما  ی محرکه  ی روین  رای. زکند یم  رییمشکل تغ  نیبدهد، ا

  کند،یرا حل نم  واناتیاز ح  ی بردارمشکلِ بهره   نیا  . کند ی م  ر ییطور بالقوه تغمازاد( به

اگر تحت    یبمانند )حت  یباق   دیتول  ی برا  ی اله یوس  سمیال یدر سوس  واناتیالبته اگر ح  رایز

حال،    نیبا ا  (.ابدییها لزوماً بهبود نمآن  یشود، زندگ  یها جمعآن  تیمالک  ر،یاخ  ستمیس

ب  ی بر مسائل مختلف  دیتول  ی دگرگون  نی چن  دیشا تا    یاصل  انیکه جر  اوردیفشار  چپ 

امرار معاش   لیوسا  د یتول  ی برا  یچه کس  نکه یبوده است؛ مانند ا  عالقهی ها بکنون به آن 

 است؟ «یکار »ضرور نیا ایو آ کندی کار م

بهتر باشد    دیشا   تند.پردازانه هسشدت گمانسؤالت به   نیا  کنم،ی م   دیباز هم تأک 

 ی که به مسئله  ییهاست یعنوان مارکس: به م یتمرکز کن  یمشکل انضمام   ی که امروز بر رو

را   ستم یو چگونه اهداف تحول س   ستیچ  ی دار هیما از سرما  لیتوجه دارند، تحل  یوانیح

هم    یزندگ  ی برا  ییکه امکان شکوفا   ی اقتصاد  ستمیس  کی  ی برا  ی اندازبه سمت چشم 

 . میببر شی پ کند، یرا فراهم م رانسانیانسان وهم غ
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 ی در رابطه با مسئله   یاقه یچند دق  ی سخنران  کی  ی. اگر قرار باشد روز11

 د، یداشته باش   ستیو کمون  ستیالیسوس  یو حزب  یفعاالن سازمان  یبرا  واناتیح

 گفت؟ دیخطاب به آنان خواه  یزیچه چ

بود:  .  11 ساده خواهد  من  رابطه  یدار هی»سرماصحبت  و   هیسرما  انیم  ی اصرفاً 

رابطه  ست؛ین   یکارگر صنعت  ی طبقه  زندگ  هیسرما  انیم  ی ابلکه    ارهیس  ی رو  یو کل 

چگونه در تضاد با کل   هیسرما  میتا بفهم  میخود را گسترش ده  لیتحل   دیاست. ما با

م  یزندگ تاکت  کند؛ی عمل  در  پذ  ی هاکی و  که   میباش   یمتنوع   ی هاجنبش   ی رای خود 

 لزم باشد.« ی دار هیمداخله در سرما یممکن است برا
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 با جان سانبونماتسو  وگوفتگ
دیدگاه1 که  دیگر،  فرهنگی  و  سیاسی،اجتماعی  موضوع  هر  مانند  های  . 

نام  های بگیرد، با پدیدهها شکل می متفاوت و حتی متضادی در چپ حول آن 

شاهدش هستیم این »موضوع حیوانات« روبرو هستیم. یک تفاوت اساسی که  

می که  موضوعات  سایر  برخالف  که  بهاست  دربارهتوان  مشخص  ی طور 

آن   هایگرایش به  نسبت  دیدگاهگوناگون  این  با  ما  کرد،  صحبت  روبرو ها  ها 

مانند شما و سایرین   –که از سوی برخی افراد    را نیستیم. البته باید توجهاتی

ت مستثنی کنیم. اما در  های کوچک چپ به آن شده از این عمومیو محفل  –

سازمان  دیده  سطح  توجه  این  از  اثری  شده  شناخته  جریانات  و  احزاب  ها، 

ی مواضع چپ شویم، به نظر شما  درباره  وگوگفتکه وارد  شود. قبل از ایننمی

منحصر  ویژگی  واجد  حیوانات«  »موضوع  خود  سایر بهآیا  به  نسبت  فردی 

 موضوعات است؟

متفاوت   یمسائل اجتماع  ریسا  از   وانات«یح  ی ئلهوجود ندارد که »مس  ی دیترد.  1

دق ا  قاًیاست،  انسان  لیدل  نیبه  تشک  ی طبقه   واقعدر  ها  که  را    .دهندی م  لیستمگر 

با حقوق ح  نیبنابرا است:    ک«ی دئولوژی»ا  یستیالیماتر  ی معنا به   واناتیخصومت چپ 

گونه به بدن، کار و   کیعنوان  ما به   یو فرهنگ  ی ماد  یوابستگ   می حاصل مستق  یعنی

ا  است.  واناتیح  ریذهن سا  ا ی)   یاجتماع  ی مبنا  چی بدان معناست که ه  نیمتأسفانه، 

از کنش    یعمل  ای  هیبتواند نظر  واناتی وجود ندارد که جنبش حقوق ح  یا( آمادهی احوزه

  یاجتماع  ی هاکه آن را از اکثر جنبش   شودی باعث م   نی و ا  را بر اساس آن بسازد.  یجمع

پ  کند.  زیمتما  نیشیپ واقع  به    یجمع  سیپراکس  ی برا  یکم  یخ ی تار  ی هانه یشی در 

که من از آن آگاه باشم که در   ی وجود دارد، و مورد  دهیگروه ستمد  کی  از  نمایندگی

 وجود ندارد.   رد،یخود بگ   ازاتیامت  میبه تسل   میتصم  یسادگستمگر خود به   ی آن طبقه 

انسان از  برادرخواست  برتر  ی ها  گذاشتن  ا  ه یشب  شانی کنار  از   نیبه  که  است 

از مردان بخواه  ی نژادپرست  هیعل  م یبخواه  دپوستی سف  طلبانی برتر  م یمتشکل شوند، 
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به نام حقوق کارگران   میبخواه  دارانهیاز سرما  ایکنند،    ی را رهبر  یست ینی جنبش فم

که قدرتمندان   میدانی م  ن یچن  خیحال، از تار  نیبا ا  بزنند.   یطبقات  یدست به خودکش

قرار   یاما چه کس  ها گرفت.آن را از آن  دی: باکنندینم  میبدون مبارزه قدرت خود را تسل

 رد؟یموجودات از ما بگ  ریاِعمال شر به سا ی است قدرت ما را برا

از    است؛ مطمئناً  ی اسیبدتر از حقوق س  ی حت  ینوعبه   واناتیدرمورد حموضع چپ  

کلمه   یواقع  ی معناشده و به کهنه   ییِگراانسان   کیها سرسختانه به  چپ  . ستیآن بهتر ن

متعهد هستند که در آن فقط    «ینوع  ی »خودمدار   کی  میی بهتر بگو  ا یجهان،    رانگریو

خاطر منافع  ها خود به تنها اکثر چپ نه  »وجود« دارند.  ی ها در هر شکل معنادارانسان

ابراز تحق  واناتیبا حقوق ح   تی نو سوء   یشخص بلکه   وانات ی»ح  ی برا  رشانیمخالفند؛ 

مخالفت    یعنی  خود را نشان دهند.  ی ستیتا اعتبار پوپول   دهدی ها اجازه مصرف« به آن

برا  ی برا  یراه   واناتحی  حقوقو    سمیبا وگن  ا  ی چپ  موضوع است که   نی نشان دادن 

 یطور مشروع ادعا کند که با طبقه به   تواندی خود، م  یماندن و انزوا  هی در حاش  رغمیعل

تا تعصبات زشت خود    است  یکینظر و  ( همترع یوس  ی ر یتعبمردم، به  ی با توده   ایکارگر )

 را با آنان سهیم شود.

سال   ) 2022در  هنوود  داگ   ،Doug Henwoodترو از  )  ی (   Troyوِتسه 

Vettese ( و درو پرندرگاست  )Drew Prendergastشرکت در پادکست    ی ( برا

دفاع کنند، که در   نیزم  یمهین  سمی الیسوسخود،    دیخود دعوت کرد تا از کتاب جد

 ی م یو حفظ ن  واناتیح  ی دامدار  دنیبرچ  ،ی مرکز  ی زیراز برنامه   ستیدو مارکس  نیآن ا

  یطیمحستیز  یاضطرار  طیبه شرا  یعنوان تنها پاسخ منطق ها به گونه  ری سا  ی برا  نیاز زم

مصاحبه  . کنند یم  تیحما در  به   ی هنوود  پرندرگاست  و  وتسه  به  از   لیدلخود  دفاع 

تر از  کم  ایخاطر اشاره کرد که تنها دو درصد    تیحمله کرد و با رضا  یجهان   سمیوگن

به   کایآمر  تیجمع ماکنون  شناخته  وگن  وتسه   .شوندی عنوان  که  طور  همان  البته، 

متحده شناخته   التیدر ا  ست«یالیعنوان »سوس که به  ی بالفاصله اشاره کرد، تعداد افراد

جنبش    کی  ی بنا  ی برا   دیکه ما نبا  ستیبدان معنا ن   نیاحتماًل مشابه است، اما ا  شوندی م

عنوان سو، او خود را به  کیاز    بود.  یهنوود لفاظ  ی اما نکته  .م یتالش کن  یستیال یسوس

 ی هاگرا که با طرح عمل  ستیالیماتر  ک ی  داد،ی معقول در اتاق نشان م  « ی گراتنها »واقع

 عواماو خود را با  گر،ید  ی از سو .کردی مخالفت م  سندگانینو یرواقعیغ  «ی شهر»آرمان
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 ی د یرا تهد  واناتیو حقوق ح  رندیگیها را به سخره مکه وگن   یبا کسان  -  کردیهمسو م

 . دانندی وجود انسان م خودِ ی برا

  ست،یساده ن   یناآگاه  لیدلبه   -راست    ای  - توسط چپ    واناتینگرفتن ح  ی جد  لیدل

انسان   ی برتر  ی دئولوژیها آگاهانه و ناآگاهانه با اعمال و ااست که آن  ل یدل  نیبلکه به ا

 The"ام )بحث کرده   گرید   ی و همان طور که در جا  دارند.  وندیپ  « یپرست»گونه  ای

Animal of Bad Faith"است،    یوجود  ی پروژه  کیبه همان اندازه که    نی(، ا

 یزندگ  گر،یافراد د  ی همه  باًیمانند تقر  ،یعنی  است.  یو اجتماع  یاسیس  ی پروژه  کی

و بر    -  شودی م  یدهانسان سازمان   یمفروض زندگ   ی ها حول برترچپ  تیو هو  یروان

مند حس  ی هاگونه   ریسا  ی هیشده و فروما  ریتحق  تیمتناظر آن از وضع  فرضشیاساس پ

ها بر اساس است که توسل به چپ  لی دل  نیبه همدر واقع به همین سادگی است.    .نیزم

پ بحث  و  ح   یچندان   شرفتیاستدلل  مسائل  چرا  و  است،  دستورکار   یوانینکرده  در 

 . شودینم دهید  رهیو غ یاس یچپ، احزاب س یاجتماع ی هاجنبش 

که   می توجه کن  سم«یالی»ماتر  کی  ی اکاریو ر  ی ساز به پنهان  دیحال، ما با   نیبا ا

 ستمیخود س   یعنی   -  یاجتماع   دیو بازتول  یاقتصاد  دیمعمول تول  یوهیشعمداً  

چپ   لیتماو در واقع عدم  یناتوان  .ردیگی م  دهیانسان را ناد  ی سلطه   یعن ی  ،یپرستگونه 

که   ی ادرست در لحظه  .انجامدی م  یی نای ساختار البته به خودناب  نیکنار آمدن با ا  ی برا

  نیزم  ی کل کره  ی بردن اکولوژ  نیدر حال از ب  -  ی دارهیاساس خود سرما  -  ستمیس  نیا

  ت یدارد تا ماه  ازیکه به شدت به آن ن  یمعنوو منابع    ی نظر  ی است، چپ از ابزارها

  ، کند  نیتدو  یجهان  ی اضطرار  تیبه وضع  ی معنادار  یبحران را درک و پاسخ جمع   یواقع

 . ورزدی امتناع م

ا  ی زیچ  نیآخر درمورد  م  نیکه  ماه  نیا   میگوی موضوع  ما  که    قاً یعم  تی است 

چپ   تی که موقع  ییتا جا   .میریگی م  ده یفرهنگ موجود چپ را آگاهانه ناد  یتیجنس

قابل به تما  یستینی فم  یصی تشخطور  نزد  ی شتریب  لیباشد،  اتحاد  فم  کیبه   سمینیبا 

از   شیب  ی زیندرت چچپ اغلب به  «یی جوزه ی»ست   .کالیراد  سمینیدارد تا با فم  برالیل

حال،   ن یدر هم . یابانیخشم مردانه و خروش خ انیب  - مردانه است  تیهو ی هااست یس

گرا قرار دارد که از دگرجنس  دپوستیمردان سف  ی الی استهنوز عمدتاً تحت  سمیمارکس
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و مورد  در  کردن  شفقت،    یانسان  تیوضع  ی برجسته  ی هایژگیصحبت  عشق،  مانند 

  شوند، یم  ارزشی ب  ا ی  زیناچ  ی که تحت مردسالر  ییهایژگیو  یعنی  -  رهیو غ  یهمدل

ناراحت  یطور مشخصبه از   ی اریتعجب است که بس  ی جا  ایپس آ   .کنند ی م  یاحساس 

  ی زی طور که خود مارکس آن را نه چآن  دانند،یدار مرا خنده   واناتیها حقوق حچپ

تخ  شیب مرگ  آن  دانست؟یم  ی بورژواز   یاحساسات  التیاز  و  رنج  تمسخر  با  ها 

خود در فراتر رفتن از   یتنها بر ناتوان   ،یتمسخر همدل  وان،یح  اردهای لیم   زیآمخشونت

هو  -شان  شده ساخته   یتیجنس  ی هاتیهو سرما  ییهاتی البته  نظام  خود   یدارهیکه 

 . کنندی م دیتأک  -ها داده است مردسالر به آن

بحث2 بعضی  مارکسیست.  برخی  سوی  از  نظری  که های  شده  مطرح  ها 

مربوط   طور خاصموضوعاتی هستند که بهارزش اضافی  مفاهیم کار، استثمار و  

رابطه و  انسانی  کارگران  موقعیت  آن به  این ی  بنابراین  است.  سرمایه  با  ها 

آن  نقش  و  حیوانات  در خصوص  ندارند.مفاهیم  کارآیی  تولید  در  از سوی   ها 

امر سلطه بر زندگی حیوانات و درگیری آن جانبهی همه دیگر  ها در ی انسان 

موقعیتی که بر مبنای سلطه و اعمال تولید اجتماعی امری عینی و بدیهی است.  

گیری  توان عدم موضعستم کامل شکل گرفته است. پرسش این است که آیا می

ها را با تحلیل تئوریک سلطگی آن چپ در قبال رنج حیوانات و موقعیت تحت

و استثمار با حیوانات مربوط ارزش اضافی  انطباق مفاهیم کار و  از انطباق یا عدم

موکو آیا  موضع دانست؟  این  کردن  توجیه ل  تحلیل  آن  نتایج  به  پذیر گیری 

 است؟ 

که    ستیروشن ن   کنند؛ی م  یکشبهره   یعیموجودات طب  ریانسان ها از کار سا.  2

تا چه حد مقوله  برا  یِستیمارکس  ی هاچگونه و  کار و   نیا  ی پرداز هی امرنظر   ی موجود 

  عت یدر نظام طب  واناتیغام حاد  دارند.  تی قابل  یپرستگونه  گریاز ابعاد د  ی اریبس  نیهمچن

پابه نت  ی اقتصاد  دیبازتول  ی ماد  ی هیعنوان  در  م  یاجتماع  جهی و  در نه  توانی را  تنها 

دامدار  ی کشاورز  -  می مستق  یکشبهره  آکواروحشباغ   ،ی ریگیماه  ،ی و  و    ها، ومیها 

غ   ی صنعت  -ی دانشگاه  -یعلم   ی هامجتمع  کل  - رهیو  تصاحب  در    ستگاه، یز  تری بلکه 

آن  ی فرایند من  اولکه  انباشت  با  کرد.کرده  سهیمقا  هیرا  مشاهده  سو،   کیاز    ام  
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 یو مناسبات طبقات   ییرا در چارچوب نظام کال   واناتیکه استثمار ح  ییهاست یمارکس

عنوان مثال به )به   اند.کرده   نهیزم  نیدر ا   ی اریارزشمند بس ی هاکمک  کنند، یم  زهیتئور

 .( دی مراجعه کن  -  گوشت  ییبورژوا  یهژمون  - برنهولد    نی ستیاستاچ و کر  ن یستیکار کر

سو ا  ییهاتیمحدود  گر،ید  ی از  م  کهنیدر  حد  چه  کامالً   لیتحل  کیاز    میتوانی تا 

آور  ی زی چ   یستیمارکس دارد.  میبه دست  مارکو به  وجود  که  مثال، همان طور  عنوان 

با    تیدر نها  دهندیانجام م  واناتیها با حاشاره کرده است، آنچه که انسان  ی تزیمائور

اولکامالً  با کارگران    دارانهیرفتار سرما تا آنجا که   ی واقع  ی معنابه   هایمتفاوت است، 

و    هینظر  م،یدار  ازیپس آنچه ما به آن ن  .خورندیو نم  کنندیعام نمرا قتل  یکلمه دوم

 .شودی آغاز م یاجتماع ی بلکه از سلطه ه،یسرما ی است که نه از مقوله  یعمل

 کیعنوان  آن به   یواقع  ی معنابه  «یپرست»گونه   یدر مشاهده   یکه برخ  یدر حال

سرما  ستمیس مناسبات  ظهور  از  ا  دیترد  ی دار ه یقبل  انکار  که   نیدارند،  موضوع 

هزاران   ی دارا  وانات،ی نسبت به ح  سمیو ساد  یخشونت انسان  وانات،یانسان از ح  یکشبهره 

  ی برا  باًیکه تقر  تیواقع  نیا  ندارد.  ی اده یفا  چیاست ه   ی دار هیسال قدمت قبل از سرما

وجود داشته    ی هنجار  یِ»موضع خارج« اخالق  کی  رحمانهی ابط بروازاینسه هزار سال  

 ، ی ریپورف  ی هاو سپس در نوشته   انا،ی ماها  سمیدر بود  ، یثاغورثیمثالً در مکاتب ف  -است  

( 1)  ی که استبداد انسان  دهدی از جمله، نشان م  توجه است. قابل   -  گرانیپلوتارک و د

انسان   ی برتر  یعنی   است.  یاس یس  ی رابطه  کی(  2و )   صیتشخقابل  یدهیپد  کی

ب  ی استراتژ   کی و  سا  ی رحمانه ی آگاهانه  بر  خطوط    ریتعببه   است.  واناتیح  ریقدرت 

 ها گونه  ی مبارزه   خیکه تاکنون وجود داشته، تار  یتمام جوامع  خی: تارفستیمان  نیآغاز

 است.  گرید  ی هاو تسلط انسان بر تمام گونه 

 دنیمعنا بخش  ی از حد محدود کننده برا  ش یب   یواژگان   سم ینگران هستم که مارکس

وحش روابط  سا  ی انهیبه  با  باشد.   ر یما  داشته   یهینظر  کی  ی تزیمائور  موجودات 

  ارائه کرده است.   رانسانیغ  -کننده از روابط انسان  قبول و قانع قابل   یخیتار  یستیالیماتر

شدت از مکتب فرانکفورت کار، او به   نیانجام ا  ی که برا  دیحال، توجه داشته باش   نیبا ا

  ی انتقاد  ی هیدر واقع، نظر  و مارکوزه استفاده کرده است.   مر،یآدورنو، هورکها  -  هیاول

به ما ارائه   یاسیو س  یخیانسان از نظر تار  ی درک سلطه  ی منبع را برا  نیاحتماًل بهتر



 کانال تلگرامی »ما حیوانات« 52 

 تر ق یعم  اریروبنا« را با تصور بس   -  ربنا یخام »ز  ی دوگانگ  ی دیطور مف از جمله، به   .دهدی م

د  یفلسف من(  اعتقاد  )به  بنابرا  تریکی الکتیو  تجرب  نیو  نظر  جامناسب   ی از    نی گزیتر 

جامعه را   یطبقات  تی و ماه  ییمکتب فرانکفورت البته شکل کال   پردازانهینظر  .کندی م

ب  رفتند،یپذ بدون  ناچ  ییاعتنایاما  اهم  زیو  ا  تیشمردن  منابع    ای  ،ی دئولوژیفرهنگ، 

همانند    دیو ما با  (.عتیو طب   واناتیها، حسلطه )اعم از سلطه بر انسان  ی اجتماع  -  یروان

 د یبا   ی حال، در مقطع  نیبا ا . میها را ادامه دهآن  ی هاهینظر  ی کار بر رو  ،ی تزیکار مائور

آ  میبپرس  رو  یکیتئور  میپارادا   ایکه  م  ی که  کار  خود   ی زی چ   م،یکنی آن  از  فراتر 

ابزارها  نیدر هم  .ریخ  ایاست    سمیمارکس برا  یلیتحل  ی حال، هر چقدر هم که    یما 

خوب   یهمپوشان  ی هاستم یعنوان سبه   یپرستو گونه   یدارهیسرما  ییایو پو   تیدرک ماه

 یجمع   سیاز پراکس  یشکل  توانی که چگونه م  میمشکل روبرو هست  نیباشد، همچنان با ا

 . ردیخود در بر گ ی را در هسته واناتیح ییرا تصور کرد که رها

 

پرستانه و سوسیالیسم چگونه ی ضد گونهی مبارزه. ارزیابی شما از رابطه3

ی چنین افق نفسه دربرگیرندهی سوسیالیستی فیاست؟ آیا دستورکار مبارزه

چپ با   یاصل  ان یجر  یکل  یتا چه اندازه همسان  تواند باشد؟پرستی میگونهضد

همسان  یناش  یپرستگونه عدم   ی مبارزهو    سمی الیسوس  تیماه  یاز 

 است؟  ی پرستگونهضد

ضرور  کی  سمیالیسوس .  3 باق  ی شهرآرمان  ی اندیشه  ک یو    ی مفهوم    ی معتبر 

  ی سنت فلسف  کیکهنه و ناقص است، که از    سم یالیاما برداشت چپ از سوس  .ماندی م

  ی خاص، صنعت  اریبس  یبحران اجتماع  ک یو در چارچوب    ،یآلمان  سمیآلدهیخاص، اکامالً  

هم    ی ستیال یو عمل سوس  هینظر  جه،ی در نت   است.  افتهی  نیشدن تکو  زهیشدن و پرولتر

ب   یاز حد هگل  ش یب اقتصاد  ش یو هم  تا حد   نیا  بوده است.   ی از حد   یممکن است 

  ک یفقدان    -دهد    حیتوض   یطیمحستی ز  ی اضطرار  تیمطلق چپ را قبل از وضع   یناتوان

حال،    نیبا ا  است.  یعصر ما، بحران انقراض جمع  ی مسئله   نیترمبرم  موضع منسجم.

چپ در   کنمی است؟ من فکر م  طورنیچرا ا  .کند یچپ هرگز در مورد آن صحبت نم 

نم صحبت  آن  ا  .تواندی نممعنا    کیبه    رایز  کند، ی مورد  به   نیبه  که   لیدلمعنا 
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 ی کیالکتیمنسجم و د  لیتحل  کی  ی خود، قادر به ارائه  ی و سنت و شعارها  ییگرااصول

  ا ی  یم یاقل  راتییبه اعتراضات در مورد تغ  یها گاه چپ  . ستین  گریموجودات د  ی از نابود

م  وندند؛ یپی م  یطی مح  ینژادپرست نظر  به  اهم  رسدی اما  واقعاً  که   دهندی نم  یتیکه 

حاضر   نیها همچنآن  .کنندی حذف م  نیزم  ی احساس را از رو  واجد  یها زندگانسان

مانند    کنند.  قیرا تصد  واناتیو اقتصاد ح  ارهیس  یفروپاش  نیب  ک ینزد  ی رابطه   ستندین

ز حقگسترده   یطیمحست یجنبش  چپ   یبرا   یلیتحل  ی مقوله  کیفاقد    قتاً یتر، 

بدون   سمیال یسوس  است.  یواقع  یمعنابه   یانسان  ی سلطه  ی برا  «،یپرست»گونه

ماه  قتاًیحق  ی پرستگونهضد  درک  به  برتر   تیکل   تِیقادر  نقش  در   ی انسان  یطلبی و 

ها و ضوابط خود در درون قالب  یسمیالیسوس   نیاز قضا، چن  .ستین  ت یآن کل  لیتشک

خود را تنها بر اساس تصاحب »آزاد«   تواندی م  تیکه در نها  افتد،ی به دام م  ی دارهیسرما

 کند.   دیها بازتولگونه ریسا  یزندگ ی ها و فضاهابدن

زمان ح   یتا  تئور  ی ترکم  واناتی که  مرکز  باشند،    های در  داشته  قرار  ما  عمل  و 

ورشکسته    ی و معنو  ی تنها ناقص، بلکه از نظر اخالقنه  سم«یال یسرانجام، تصور ما از »سوس

ماند.  سوسگفتما  خواهد  برخورد    یست یال ین  در  ح  یابزارموجود  عنوان به   وانات،یبا 

اجتماع  ی برا  ی الهیوس پافشار  یاهداف  ا  .کندی م  ی انسان،  سوس  نیاما  را   سمیال یامر 

و   یدموکراس   ،یجهان  ی آزاد   ی ردا   رشیپذ  .کندی نامنسجم و متناقض و خودناسازگار م

موجود کنارمان   اردهایلیم  یحال دفاع از حبس و کشتار جمع  نیو در ع  یاجتماع  ی برابر

 ی رمنطق یغ   قتاًیحق  -  رهیو غ  یچاقو و اتاق گاز، تجاوز جنس  ر،یاستفاده از شالق و زنج  -

 ی و اهداف زندگ   تی شوم از ماه  یدگاهید  انگریدر واقع نما  ی سم« یالی»سوس  نیچن   است.

 . میآن را رد کن د یما با ب،یترت نی به ا است. ی بشر

که از دفاع از تمام    ی سمیالیسوس  م،یدار  از ین  دیجد   سمیال یسوس  کیپس ما به  

  هراس نداشته باشد.  یکشاز خشونت و بهره   یدر برابر هر شکل  یستادگیآگاه و ا  یِزندگ

  ر ی را ز  -  وانیتضاد انسان/ح  -تضاد در جامعه    نیتریاساس   نیکه چپ نتواند ا  ی تا زمان

 . میمانده است ندار   ی باق  یکیحفظ آنچه از نظم اکولوژ  ی برا  یشانس  چیسؤال ببرد، ه 

دادن   تیکه اهم  برندی درک نادرست رنج م  نیدر جامعه از ا  نیریمانند سا  زیها ن چپ

 کیبا حاصل جمع صفر« است ] ی »باز  کی افتدی م گر ید واناتیح ی که برا یبه اتفاقات
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-طرف مقابل است  انیبرابر با ز  قاًیطرف، دق  کیاست که سود    ی تیاز وضع  ی اضیمدل ر

اما   است.  مضرمنافع انسان    ی برا  ینوع به  واناتیاز حقوق ح  تیحما  کهنی[  و امترجم

 ی هزاران سال، سلطه  ی برا  فاصله داشته باشد.   قتیاندازه با حق  نیا  تواندینم  زیچچیه

 ظلم عمل کرده است.  گریتمام اشکال د یاصل یژگیعنوان وبه  هارانسانیانسان بر غ

 تیتبع  گرِیانواع د  ی برا  ییالگوکهن  ی نمونه   ...ی سازیتوماس، »اهل  تی به قول کِ 

برچ  ن،یبنابرا  شد«.  یاجتماع واقع    ، یپرستگونه   دنی در  ا  یکیدر  لوازم   کی دئولوژیاز 

  ست،یخودمان ن  ی ماد  ی حال، آنچه مطرح است، فقط بقا  نیبا ا  .میکن یسلطه را حذف م

را   شی و آسا  ی خود، شاد  ی سلطه  ی با واگذار  ماست.  یو اخالق  ی معنو  ییبلکه شکوفا

 با خودمان را    دیبا  تی در نها  کرد. میکشف خواه  ی اگونهنا یارتباط و عشق ب   ،یدر دوست

آشت طب   -  م یده  ی خودمان  ا  خودمان.  یوان یح  عتیبا  از   ی برا   ی زیما چ  نکهیخالصه 

 بردن. ی برا  ییایو دن می دست دادن ندار

ها مانند مائوریتزی و کریستین استاچ و نیز رفقای ای از مارکسیست. پاره4

آلمانی در »اتحاد برای مارکسیسم و آزادی حیوانات« معتقد هستند که برای  

داری را هدف قرار داد. از ی حیوانات باید مناسبات سرمایه پرداختن به مسئله

توجه است ضرورتاً وع بی ها جنبش رایج حقوق حیوانات که به این موضنظر آن 

محدوه میدر  متوقف  لیبرالی  عملکردهای  و  اهداف  نیست ی  قادر  و  ماند 

با مسئلهبه اساسی  پاسخشکلی  برخورد کند. در  تأکید ی حیوانات  های شما 

جنبه بر  »انسان زیادی  رفتار  )معنوی(  اخالقی  و  نظری  حیوانات های  با  ها« 

می دستیابی  مشاهده  راه  عمدتاً  و  در شود  حیوانات  با  عقالنی  مناسباتی  به 

شود . مطمئناً این دو دیدگاه تحول بینش نظری و ایدئولوژیک انسان دیده می

ی یابی طبقهکند؛ یکی بسیج و تشکلراهبردها و الزامات متفاوتی را طلب می

داری، و دیگری  کارگر و استثمارشدگان برای به زیر کشیدن مناسبات سرمایه

پرستانه«. پاسخ شما  ها« علیه باورهای »گونهاعی برای »انسان کار نظری و اقن

 در این مورد چیست. 
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  ی پرستو مبارزه با گونه   هیکه موافق باشم که مبارزه با سرما  ستمی من مطمئن ن. 4

دو    نیا  توانی و چگونه م  ستیآن الزامات چ است.  یراهبردها و الزامات متفاوت  ازمندین

از   مستقل  را  متفاوت  کرد؟  گریکدیجنبش  م   شتر، یب  هرچه  دنبال  نظر  امر   رسدی به 

  ز یمتما  ی عنوان امورها را بهآن  ای  م،یکن  لیمسائل را جداگانه تحل  نیاست که ا  یاشتباه

 تر.گسترده ییایپو  کیدر  «یانه همچون »لحظه  م،ینشان ده

وجود ندارد که نشان دهد    یمدرک  چیه  ،. اولمی شروع کن  قیبا حقا  دیاجازه ده

 ی دوم، برتر   شود.  یده سازمان  ی دارهیسرما  یسرنگون  ی برا  تواندی کارگر هرگز م  ی طبقه 

عم زندگ   نی ترقیانسان  هو  یاصل  همچون   یهاستم یس  نیا  است.  یانسان  تیانسان، 

موجود، از علم و    نیتوسعه و تکو  ی هاوه ینهادها و ش  یتمام  ده، یچیقدرتمند و پ  اریبس

بر    توانی م   ایآ  .کنند یم  فیروزمره را تعر  یو زندگ  یجمع   ی هاگرفته تا رسانه   ی فناور

 . می بدان میتوانی نم قتاً یغلبه کرد؟ حق هاستم ی س نیاز ا  کیهر 

طبقه    نیاست و تنها ا خیتار ی ابژه -کارگر سوژه ی که طبقه  دیگوی مارکس به ما م

با  شاید حق با او بود.    کند.  ی دار هیسرما   نیگزیرا جا  سمکمونیو    سمی ال یسوس  تواندی م

 -   افتدی اتفاق م  هاهیدر درون اتحاد   ی کارگر  یدهسازمان  شتریکه ب   ییحال، از آنجا  نیا

  یآگاه  -کارگران دارد    ی برا   ی ماد  ی امدها یکه پ  یشتی و آن هم بر سر مسائل خاص مع

م  یکم جهان  ی طبقه   انیدر  ماه  یکارگر  مورد  س  یدارهیسرما  تیدر   ا ی  ستمیو 

توان ی نم  ن،یعالوه بر ا  شود وجود دارد.  نشیگزیممکن است جا  ی که روز  ییهاستم یس

ناد  تیواقع  نیا که    دهیرا  همبستگ  نیترف یضعاز    یکی  طبقه گرفت   یاشکال 

فوتبال،    م یکارگران نسبت به ت  شتری ب   است.   ی در فرهنگ بشر  ی اسی و س  یاجتماع 

 ی تر مشتاقانه  اریاحساسات بس رهیخود و غ تیجنس له،یقب  ،یمذهب ی فرقه ،یمل تیهو

 جان یمثال، در ا  ی )برا  . کنندی کارگر« احساس م  ی عنوان »طبقه خود به  تینسبت به هو

  یورزش  ی هام یما و ت  یمحل  پرستانهنیشدت با م کارگر به   ی در بوستون، اکثر افراد طبقه 

 ی رونی  از  درصد12که تنها    ،ی کارگر  ی هاهینه با اتحاد  -   شوندی م  یید ساکس شناسا رِ

در چپ   یمذهبباور شبه   نینسبت به ا  دیما با  .(دادندی م  لیکار در ماساچوست را تشک

  ی عنیکارگر حل خواهد شد،    ی توسط طبقه   ی به نحو  خیکه مشکالت تار  می باش  نیبدب 

کسان خشن  یتوسط  به  بخش  ن یترکه  و  گرفته  قرار  ستم  تحت  ممکن  از    یشکل 
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 انیم  زیتما  نجایدر ا  طیشرا  نیا  انیب   ی من حت   ی برا  هستند.  تیقشر جمع  نیسوادتر کم 

خواننده و  عظخود  بخش  از  د  -کارگر    ی طبقه   ی عنی  -  تیبشر  م یام  نه  که   د یاست 

 یکه گونه   ی اده یچی پ   اریمشکالت بس  یِ شناساز جامعه  یدارند و نه درک  ت یاز کل  یروشن

 تواندی است که م  نیبرده ا-ارباب  یشناختمعرفت  ی هیمشکل نظر  ما با آن مواجه است.

زم نه  الزم  ی هانه ی تنها  اما هرگز  برا  یکاف،  ا   کند.  ییشناسا  شدنکالیراد   یرا   ن یبا 

مثل من(    ی )افراد   ییروشنفکران چپ بورژوا  یانقالب  ل یبه پتانس  مانیاوصاف، هرگونه ا

 نابجا خواهد بود. شتریب  یحت

دوام، لزوماً اکثر اقشار قابل   کِیجنبش ضدهژمون   کیکه    گفتی درست م  یگرامش

قبول  مدل قابل   کیحال، ما فاقد    نیبا ا  .ردیگی کارگر را در بر م  ی فقط طبقه جامعه و نه 

 تواندی و چگونه م  ابدیدر طول زمان تداوم    تواندیم  ی جنبش  نیچگونه چن  نکهیا   ی برا

بدون فرو افتادن در   ژهیوبه   -  میشود هست  یو ثروت خصوص  ییکال   ستم یس  نیگزیجا

اکثر   یکه مشخصه   تری توتال  یدولت  ی هاستم یو س  زیآمخشونت  یداخل  ی ها ی ریانواع درگ

به جنبش    ه یشب  ی زی چ  ابیامروز در غ  است.  ستم یب   نی در قرن خون   سمیال یاشکال سوس

به دنبال    ای  کند،ی گسترده را اتخاذ م  کردیاز دو رو   یکیچپ    ،یالمللن ی ب  ی ستیکمون

ساختارها  شتر یب   یندگینما ل  ی در  دولت  انعطاف  بدون  و  تکنوکرات،   برال،یناتوان 

.  کنندیکار نم  های استراتژ  نیکدام از ا   چیه  شرکت در اعتراضات.  ای  است ،ی دارهیسرما

 ( Die Grunen) اتحاد سبزها حزب/جنبش مؤثر، مانند بیترک کی جاد یا  ی تالش برا 

امروز،   ی ایدر اسپان(podemos)  ا حزب پوپولیستی چپی،  1980  ی در آلمان در دهه

 دولت نشده است.  ای یمدن ی جامعه ی در ساختارها قیعم رییمنجر به تغ

و نه   میدار ی نظر ی روست: ما امروز نه ابزارهابحران روبه  نیامروز چپ با ا نیبنابرا

مالک   ی برا  یعمل  ی رهبر   ایسازمان   همه  .یخصوص  تیبرکندن  در  اوضاع  بدتر و  جا 

و هرگونه    کیدئولوژی فاقد انسجام ا  نیلت  ی کا یچپ در آمر  اگریجنبش اح  یحت  .شودی م

در    است.  هیکارگر و سرما  ی طبقه   نیتوازن قدرت ب  یاساس   رییتغ  ی روشن برا  ی استراتژ

 یثباتی ب   یدائم  تیمنجر به وضع  یکی اکولوژ  ی اضطرار  تیحال، گسترش وضع  نیهم

جنگ   ،یجمعدسته  ی رو، شاهد گرسنگ  شیپ  ی هادر دهه  شده است.  یاس یو س  یاجتماع

 شیافزا  ،یاز جنگ و قحط  زانیانسانِ گر  اردیلیم  کی  د یو مهاجرتِ شا  ییمنابع، جابجا

ناس   ،یهراسگانهیب  ،ییگرای بوم حال  بود.  میخواه  رهغیو    سمیونالی و  ب  یدر   یثباتی که 
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همان   آورد،یوجود مچپ را به  یدهاز مقاومت و سازمان  یدیجد  ی هاالبته شکل  ندهیفزا

گرا راست  ی اقتدارگرا  سمیپوپول  ،یستی نئوفاش  ی هاطور که قبالً هم بوده است، به جنبش

منجر خواهد   دینژاد سف  ی و برتر  ی بازگرداندن مردسالر   یبرا  توزانهنهیک  ی او مبارزه

  نترنت،ی)ا  تالیجیو انقالب د  یبخشتی ن یمصنوع ع   -  یو معرفت   یفرهنگ  یچندپارگ  شد.

شتاب خواهد گرفت، همان طور که   زین  -و فرهنگ تلفن همراه(    یاجتماع  ی هارسانه 

 ف ی ( را تضعconsensus realityاجماع« )  تی»واقع  ی ایبقا  نیآخر  یهوش مصنوع

غ   زیآمخشونت  ی باورها  مشترک.  ی باورها  ی برا  یچارچوب  ی عنی  کند،ی م   ،یرمنطق یو 

بن   ی های تئور از زنان    ، یمذهب  ییادگرایتوطئه،  ا  -نفرت  بدتر   اریبس  اریبس  هانیتمام 

 ی خوردهشکست   یِالملل ن ی تناقضات در چارچوب نظم ب  نیگذشته ا  نی از ا  خواهند شد. 

ابزار    نیاول  ی گری خشونت و نظامدر آن  آشکار خواهند شد که    ییهادولت   بر  ی مبتن

 . مانند ی م  یباق ی دار هیدولت سرما یانتخاب

 تیرو به وخامت تنها بحران مشروع  طیشرا  نیدولت در عملکرد مؤثر در ا  یناتوان

(، 2005) ری(، و در کشم1995کوبه، ژاپن ) ی هازلزله  امدیپ خواهد کرد. ترقیآن را عم

کارآمدتر  ن یترافتهیسازمان  جنا  ییکای)سند  اکوزای  ه،یاول  انگرواکنش  نیو    تکاران یاز 

  نی بار افاجعه  ی پس از زلزله  زین   هیدر ترک  دولت.  بودند، نه  نیالمسلم( و اخوانیژاپن

صنعت   کی)  یخصوص  ی هیدولت و سرما  نیب   یتبان  .می الگو هست  نیماه، اکنون شاهد هم

ها ده   کرده است.  فی تضع  زیرا ن  هیتنها اردوغان، بلکه خود دولت ترکفاسد( نه   یساختمان

مرتبط    ریاخ  یعیطب  ی ایها مربوط به بالاز آن  ی اریوجود دارد که بس  گری مشابه د  ی نمونه 

باعث    کهنیمنازعات به دور از ا  ریتضادها و سا  نیحال، ا  نیبا ا  است.   یجهان   شیبا گرما

ب   تی آن را تقو  ی مردسالرانه  ی های ژگیو  نیرفتن دولت شوند، فقط اقتدارگراتر  نیاز 

خودکار   ی هاانبوه و انتشار سالح  دیتول   ی همراه با ادامه  ،یاجتماع  یفروپاش  خواهند کرد.

  تی حال در خدمت مشروع  نی و در ع  کند ی م  تیرا تقو  ی مل  تی دولت امن  ریها، ناگزو بمب 

 جاد ی ا  ی برا  2020در سال    اتلیس  ی »تجربه«  است.   یس یبه دستگاه سرکوب پل  دنیبخش

فاقد   ی نه به خودمختار  ،یگونه کنترل دولت  چیخودمختار، بدون ه  ی شهر  ی منطقه  کی

به هرج  بلکه  فکر مچپ   منجر شد.  زیآممرج خشونت وکنترل مقتدرانه،  اگر   کنندی ها 

  . زنندی خودشان را گول م  کند، ی شورش را تحمل م  یطولن  ی کارگر هر دوره  ی طبقه 



 کانال تلگرامی »ما حیوانات« 58 

گزارش   چیو من ه  ست، ین   دبخشینوشته ام  نیدر ا  یست یالیانداز انقالب سوسپس چشم

کند تا   امیق  کپارچه«یکارگر قرار است »  ی که چگونه طبقه   امده یند  ی قبولقابل   ی نظر

در    ی روشنفکران چپ و مردم عاد   نیگسست ب   را به وجود آورد.  ی دیجد  ینظم اجتماع

ابعاد عظ  ن یع به  برا  ییهااست و فرصت   دهیرس  یمیحال   ی هاجنبش   ییشکوفا  ی را 

 کرده است.  جادیا یست یراست پوپول

 ک ی  انیب  ی اما صرفاً برا  .کنمی م  یشدم عذرخواه  اتیهمه جزئ  نی وارد ا  کهنیاز ا

و سحر و   المسائلحیتوض  ای  ،یاست که تکرار شعار توخال  نیاست، و آن ا   یهیامر بد

خود رقم خواهد زد،   ی را برا  نهایکارگر تمام ا  ی است که طبقه   یمعنی ما ب  ی جادو برا

  یانداز محدود خود و چشم  یاجتماع  ی هان یناگهان از تع  دهدی به آن امکان م  نیبنابرا

با   جاد یا  هک بارون فون مونچاوزن که خود و اسبش را  مانند  کرده است جهش کند، 

 .کشدی م رونیخود از باتالق ب ی موها

انداز اگر چشم  .میبپرداز  وانات«یح  ی طور مختصر به »مسئله اکنون به   دیاجازه ده

 یانداز آزاد چشم  رسد،ی و تار به نظر م  رهیدر سراسر جهان امروز ت  یستیالیانقالب سوس

 یی و نه انبوه محصولت غذا  یجهان  شی از گرما  ینه آگاه  .دینمای م  دکنندهیناام  واناتیح

محصولت    ی انسان را برا   ی اشتها  ،یشمال جهان  ی دارهیسرما  ی در بازارها  دیوگنِ جد

که نشان دهد مردم نسبت    امده یند  یانشانه   چیه   نیهمچن   کاهش نداده است.  یوانیح

ح حقوق  شد  .کنندی م  یهمدل  شتریب  واناتیبه  واکنش  شاهد  ما   هیعل  دیبرعکس، 

وگن  ی خواراه یگ ا  .م یاز سراسر جامعه هست  سمیو  است که جنبش    نیاساساً، مشکل 

جهت  -  واناتیح در  عمدتاً  غ  ی ریگکه  کل  -است    یستیرمارکسیخود  روابط    تیاز 

و    یدرک  یاجتماع ماه  رو ازاینندارد،  مورد  در  را  مردم  است  کل  تی نتوانسته    تی آن 

ام، کالجِ من، دوستان و خانواده   انیمن، نه دانشجو  ی کس در تجربه   چی ه  آموزش دهد.

 ینه از بحران انقراض جمع  کنم،ی ها صحبت مموضوعات با آن  نیکه درمورد ا  یگرانید  ای

ماه از  نه  ن  یپرستگونه   ستمیس  یکل  تیو  توسط    یوانیمسائل ح  ریتسخ  .ستند یآگاه 

تداوم   - بر کاهش »رنج«    نگری س  تریپ  ی باورانهده یفا  دیاز تأک  ی اشاخه  -  «ییگرا»رفاه

ساده   برالیل  کردیرو  نیا و  تضمکورکورانه  را  است.  نیلوحانه  هم  کرده  حال    نیدر 

  نی در بهتر  .رسدی به نظر م  ریناپذسازش  شهیمانند هم  واناتیخصومت چپ نسبت به ح

 وانات یح  ی دامدار  ستمیکه س   شوندیمتوجه م   جیتدربه   هاست یها و مارکسحالت، چپ 
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ها حاضر به جدا شدن آن  ،ی معدود   ی اما به استثنا   مخرب است.  یکیچقدر از نظر اکولوژ

ا به   ستند ین   ستمیس  نیاز  ترج  یجاو  دامدار   ی کشاورز  ی ایرؤ  دهندی م  حیآن   ی و 

است که کربن را  یروشبه یمحصولت زراع ای)عمل پرورش دام  واناتیح ی اکننده یاح

را    دار«ی»پا  سم یالی( و سوسمترجم  -رساند ی جدا کرده و سالمت خاک را به حداکثر م

 . نندی بب واناتیح یاساس تداوم کشتار جمع بر

»دفترهای زندان« ]به نقل از آنتونیو گرامشی در    اراده...«   ی نیبعقل، خوش  ی نی »بدب

  L'ordine Nuovo  نظم نوین  ی صفحهبر سر   ی که زمان  ی شعار  نی چن  ایآ  مترجم[ -

 و ی از جمله آنتون  یتوسط گروه  ا یتالیا  نیدر تور  1919مه    اولبود که در    ی انامه هفته]

پالم  ،یگرامش و  تاسکا  سوس  یاتیتول  رویآنجلو  -شد   سی تأس  ایتالیا  ستیال یدر حزب 

امروز   یظاهر شد، حت  1920  ی در دهه  ییایتالیا  سمی کالیددر دوران اوج سن  [مترجم

  کنم یم   یسع  کنند،یمسائل کار م   نی ا  ی که رو  یگرانیمن هم مثل د  درک است؟قابل 

که امروز با آن روبرو   یحال، واضح است که بحران  نیبا ا  خود را حفظ کنم.  ی نیبخوش

دوم   یجنگ جهان  یاست که جهان در آستانه   یفراتر از بحران  ی نور  ی هاسال   م،یهست

بدون شک، »عالئم    است.  یاست که در حال فروپاش  دیخود ام  نیو ا  با آن مواجه شد. 

 یعالئم قبل   هیکه شب  رسدی به نظر م  م،یبا آن مواجه هست  یطور جمعکه ما به   «یمرض

  بحران ماست.   تیماه  ی درباره  یمتفاوتکامالً  طرز تفکر    م،یدار  ازیآنچه ن  ن،یبنابرا  .ست ین

اهداف زندگ  یِبحرانِ هست  نیا  ست؛ین  هیبحران سرما  ک ی  فقط  نیا   یانسان، معنا و 

  انهیگرای هست  دیباشد، بلکه با  ی دارهیسرماضد   صرفاً  تواندی جنبش ما نم  است.  یانسان

  یبرا   یکاف  ی عنوان مبناکارگران به ی ماد  یبه منافع شخص صرفاً  توانی نم گرید باشد.

  م، ی ها صحبت کنآن  « ی »معنو  ی ازهایدر مورد ن  دیما با  متوسل شد.  یاجتماع  یدگرگون

مشکل   نیو محور ا  . یو ارتباط  یاحساس  ، یمیصم  یعنوان موجوداتها به آن  ی هات یظرف

موجودات حسمند  ریانسان و سا عت،یانسان و طب انی م ی روابط ماد دی ( باکی)پروبلمات

 باشد. 

سو، و  کی از    سم،یال یسوس  «یستیالیجنبش »ماتر  نیب  زیبه نظر من، تما  ن،یبنابرا

»ا سو   ، یپرستگونه ضد  ک«یدئولوژیجنبش    است.   ینادرست  ز یتما  گر،ید  ی از 
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  .دهدیانسان است هدف قرار م ی را که برتر  ی ماد  ی رابطه  نیتری ادیبن   یپرستضدگونه 

 است.  ی دارهیخودِ سرما ِیخود بستر ماد ستمیآن س

مارکس    یپرستنسبت به اتهام گونه  یاکه نقد کوبنده  ییهاتسیمارکس.  5

و چنین اتهامی را رد   دارند  واناتی و ح  عتیدر قبال طب  شیهادگاهیدر مورد د

اکولوژ  -فاستر و برت کالرک  ی همچون جان بالم  -کنندمی و   کیدر مواضع 

ما  ارزیابی ش  ندارند.  واناتیح  یبه مسئله  یاخود مطلقاً اشاره  یجابیا  یهالیبد

 ها چیست؟از مواضع این دسته از مارکسیست

در  .  5 کوهن  انقالبتوماس  را    یعلم  ی هامیپارادا  «یعلم  یها»ساختار 

را    میدانی بلکه آنچه م   م،یدانی تنها چگونه مکه نه   کند ی م  فیاز ادراک توص  ییساختارها

کوهن عمل کرده   ی معنابه  میپارادا  کیعنوان  ها بهنسل  ی برا  سمیمارکس  دهندی شکل م

  یمعرفت اجتماع ی مناسب را برا یشناختو معرفت  یشناخت روش ،یکیزیمتاف طیو شرا

  ست یبدان معنا ن  نیا  است.  دهیفروپاش  میپارادا  نیاما ا  .کندیم  فیتعر  یو کنش عمل

را در مرکز   هینقد مارکس از سرما  دی ما نبا  کهنیکه مارکس منسوخ شده است، و نه ا

 یگفت در حال  توانیاما م   برعکس.  -  میخود قرار ده  ی انقالب  ی هاو آرمان  ینقد اجتماع

 توانی نم  گریدرک جامعه است، د  ی شرط لزم برا  یک یالکتید  یستیمارکس  لیکه تحل

که   یهمان طور که کوهن معتقد است، هنگام  دانست.  یشرط کاف  یطور منطقآن را به

 ستمیتناقضات آشکار شده توسط س   ای  ها«ی »ناهنجار  حیقادر به توض   گر ید  میپارادا  کی

ا  -  ستین اکولوژ   ی دامدار  یاتیمورد، نقش ح  نیدر   می پارادا   روانِیپ  -  یکیدر بحران 

ادامه  موجود درمورد  بحث  به  برخ  ی ری پذستیز   ی شروع  و  تکو  ی آن  به    نی شروع 

م  دی جد  ی های تئور ا  .کنند ی خود  زمان  نیبا  تا  و   نیگزیجا که    ی حال،  مناسب 

پ  یکمالوتمام باشد،  نداشته  نم  تریمیقد  میپارادا   روانیوجود  رها  را  من    .کنند ی آن 

ا  در  امروز  که  بالم   کیاکولوژ  ی هاست یالیسوس   .م یهست  تیموقع  نیمعتقدم   یمانند 

و ج بس  ت ی ماه  کنندی م  ی مور سع  و یدبل  سونیفاستر  ابزار  از  استفاده  با  را   اری بحران 

کنند.  ی محدود به آن   درک  مشارکتها  کامل  بطور  و  شناسان معرفت  ی هانش یها 

ح  ست ینیفم مطالعات  کنشگران  و  پژوهشگران  ناد  ی انتقاد  یوانیو    .رندیگی م  دهیرا 

کلمه   یواقع  ی معنامارکس، به   یبه چارچوب مفهوم  ی بندیپا  لیها به دلکه آن  ی زیچ
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سلطه  نیا  نند،ی بب  توانندینم که  اجتماعانسان،    ی است  رو  نیادیبن  یتضاد   یبر 

را   یاسیو س  یآن مجموعه روابط مادها صرفاً  آن  ن یو بنابرا  .دهدیم  لشک  را  نیزم

به   شود،یم  ی ادآور یها  موضوع به آن  نیا  یوقت  .کنندیشروع خود فرض م  ینقطه

عقب   خودِ   ی هامقوله  مارکس    کنند ی م   ینینشمارکس  که  دهند«  »نشان    ک یتا 

در مباحث    توانیرا م   واناتیمحور« نبود، که حپرست نبود، که چارچوب او »انسانگونه 

 . توانی که در واقع نم -داد  یو مقولت او جا

عدم  از  ماه   کی از    تی نسوء   نیا  است.  تیمیصممشکل  از   یمردسالرانه   تی سو 

  ست یخود منتقدان مارکس  ریاز تحق  گرید   ی و از سو  یست یمارکس  ی انهیجوفرهنگ مقابله 

  است.   ی و معرفت  یشناخت یواماندگ  جهینت  .شودی م  یناش  یاشکال زندگ  رینسبت به سا

  برده   نخستین  واناتیدر مقام ارباب؛ و ح  -   ستیالی سوس  ی هاانسان  ی حت  -ها  انسان

که تا چه حد   میفهمی و نم  میدانیرا نم  واناتیخود به ح  یوابستگ  زان یما م  هستند. 

  پرداز هینظر  کیاگر امروز    یحت  ما منجر شده است.  یاخالق  ی ما به تباه  ی سلطه   تیموقع

که قادر  یکسان ای کسی(، می)که ندار می مارکس داشت یبه درخشان یوان یح ی نه یدر زم

باشند، باز هم    هیسرما  یستگیو شا  یدگیچیبه پ   یک یالکتیو د  انضمامی  ی به خلق اثر

همان طور که کوهن نشان   .کردندیشناس آن را رد مبوم  ی هاست یاز مارکس  ی اریبس

 یسادگکه به   یروانیوجود دارد، پ  می پارادا  بحرانِ  کی»اصرار بر تداوم« در    شهیداد، هم

  ش یبوکم   نیا  اند فرار کنند.که به آن عادت کرده  یو شناخت  یاز ساختار ادراک  توانندینم

»کهنه رو به مرگ است و نو ناتوان   است.  ی امروز  شناسِبوم   ستِیمارکس  منتقدِ  تیوضع

 از زاده شدن.«

 


