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 معاصر در یِعدالتیکه بچرا است. یمترق یهااستیس یقدرتمند برا یغذا چارچوب

خود را نشااان  ،گردش و در دسااترب بودن آن د،یتول ،ارتباط با مسااا م مربوط به غذا

فقرا را  یروزمره یزندگ ،ییغذا تیاشاالام ملت م موروم ،یدر ساا ج انان .دهدیم

   1.دهدیشلم م

از  دیشااد یاسااتدادهو سااو  یکشااغذا اغ ب موم بنره یانان دیتول ن،یع اوه بر ا

استداده از  ای 2است؛ یصنعت یریگیدر ماه یکار همچون اساتداده از کار اابار یروین

 یهایفروشمداوم از کارگران خرده یکشو بنره یکار ارزان در برداشات، فرآور یروین

 شاااود،یم ی یموساااتیز میعظ راتیتأث جادیغذا باعث ا دیغذا و تول 3.ییمواد غذا

ه ب نیغذا همچن .یانان شیدر گرما یصاانعت ییمواد غذا عیو توز دیساانم تول ژهیوبه

که درآمد  ییهاآن ژهیوبه ،«یکنندگان اخ اقمصااار » یبرا یکاانون تواه قدرتمند

ور منظبه ییانواع انتلاب مواد غذا ریدرگ یاندهیطور فزاکه به ی، کسااااندارند ییباالاا

، اساب نیبر ا شاده است. میهساتند، تبد یداریو پا نیتأم یهارهیاعمام ندوذ در زنج

 و ییغذا یهاستمیس یهایمشبه خط دانشاگاهیانو  گذاراناساتیفعالان، سا یع اقه
                                                      

با  2112ندر در سام  ونی یم 121که حدود  دیگویسازمان م م متود م یسازمان غذا و کشاورز 1

  نگاه کنید به: اند.شدهمزمن روبرو  ییغذا تیموروم

.nutrition/en/-security-food-of-http://www.fao.org/state در  یتوانکار قابم

 انان به غذا انجام شده است، از ام ه در یدرآمدِ کم و دسترس تیوضع نیدرک بنتر راب ه ب ینهیزم

مورد  یشناختتیامع یهاکیتلن عنوان مثامبهانان(؛  یافتهیثروتمند توسعه یشمام )کشورها

 نگاه کنید به: .«ییغذا یهاابانیب» ینقشه یهیتن یاستداده برا
 -waves/2011/december/data-https://www.ers.usda.gov/amber
.us/-the-in-deserts-food-mapping-feature 
 یاستداده از کار اابار یابیرد یبرا یطیمحستیعدالت ز ادیبنشده توسط عنوان مثام کارانجامبه 2

 :دینیرا بب  ندیتا یریگیدر صنعت ماه
slaves-seafood-https://web.ejfoundation.org/reports/thailands 

در س ج انان از ام ه  یدیتول یهاستمیاز س یاریدر بس یاستداده از کار ارزان و کار اابار 3

 به نظر یاص  یموضوع ایدر مزارع استرال وهیشده در برداشت مکار مناار استثمار یرویاستداده از ن

نگاه کنید به:  :رسدیم
-slavery-https://www.theguardian.com/world/2017/oct/30/australian
.debt-in-trapped-and-edbrainwash-pickers-fruit-told-inquiry 

http://www.fao.org/state-of-food-security-nutrition/en/
https://www.ers.usda.gov/amber-waves/2011/december/data-feature-mapping-food-deserts-in-the-us/
https://www.ers.usda.gov/amber-waves/2011/december/data-feature-mapping-food-deserts-in-the-us/
https://www.ers.usda.gov/amber-waves/2011/december/data-feature-mapping-food-deserts-in-the-us/
https://web.ejfoundation.org/reports/thailands-seafood-slaves
https://www.theguardian.com/world/2017/oct/30/australian-slavery-inquiry-told-fruit-pickers-brainwashed-and-trapped-in-debt
https://www.theguardian.com/world/2017/oct/30/australian-slavery-inquiry-told-fruit-pickers-brainwashed-and-trapped-in-debt
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 ،یبه اهدا  عدالت ااتماع یابیدر دست ییغذا یهاشده توسط انبشارا ه یهافرصت

ز : امیاراستا بوده نیدر ا ییمتنوع عدالت غذا یهاما شااهد پاس  اسات. افتهی شیافزا

 دیکه تجد a CampesinaíLa Vمانند  1ییغذا راهبری لاامیراد یهااانبش

ها بر حقوق دهقانان آن یامدهایو پ ییغذا یهاستمیمداوم س یدارانههیسااختار سرما

به اهدا   یابیبا هد  دست یانان یساالارانهفن یهاتا پروژه 2؛کشادیرا به چالش م

 3.سازمان ملل متحد داریپا یاهداف توسعهمانند  ،«ییغذا تیامن»

 یراهنما ،نزهیمهااااا  هولت کیکتاب ار یبررساا نه،یزم نیبا در نظر داشااتن ا

 .دهمیرا ارا ه م میخوریآنچه م یِاسی: درک اقتصاد سیدارهیسرما یبرا ییغذا

 یکنند: ارا ه جادیا رییتغ خواهندیاساات که م یساامت فعالانکتاب به نیا ینگاه عم 

ه ک یخوانندگان یبرا یو تجرب ی، نظرحام اامع نی، در عخواندن یآسان برا یانهیزم

 یدهندهنشاااان نیا دیشاااا هساااتند. ییغذا یهارهیزنج نیو تأم دیدنبام درک تولبه

 ریدر حام حاضر مد نزهیمههولت  باشاد: ییغذا یهابا انبش ساندهینو قیارتباط عم

دنبام  که به یرانتداعیسازمان انبش غ کی( است، Food First) اول غذا ییاارا

 4است. ییغذا یهاستمیتووم حوم س

 یاز خوانندگان برا یباا درخواسااات اد یدارهیسرررما یبرا ییغذا یراهنما

 «یدارهیسرما ییغذا ستمیس» یغذا، درون مشالم گساترده یکشام ابعاد سااختار

بر  یدارهیسااارما ریتأث قیعم یریگشااالم نزهیمههولات  شاااود.ی( آغااز م13ص)

قرار  را مورد کنلاش عیمصر  و توز د،یامر بر شلم تول نیا ریو تأث ییغذا یهاستمیس

 کند؛یم جادیا یقیعم یهاینابرابر یدارهیسرما ییغذا ساتمیکه سا یدر حال دهد.یم

واد ات جادی، ادشوار است و به آموزش یاسیاز نظر س رییکه تغ دهدیکتاب نشان م نیا

                                                      
1 Food Soverignty 

 /https://viacampesina.org/enنگاه کنید به:  2

ویژه هد  شماره دو را ببینید: به 3
.https://www.un.org/sustainabledevelopment/hunger/ 
 /https://foodfirst.org. به: دی، نگاه کنFood Firstدر مورد کار  شتریب یم العه یبرا 4

https://viacampesina.org/en/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/hunger/
https://foodfirst.org/
https://foodfirst.org/
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بودن یاز ناکاف یدیو مد جیصر صیتشل نزهیمههولت  نجا،یدر ا دارد. ازین یستادگیو ا

 یدارهیسرما یدر درک و پاس  به بازارها ،یچپ، حداقم در شامام انان یهاانبش

 یااتماع یهامبارزات انبش یا که برا یدارهیاز سرما یدانش انتقاد» :دهدیارا ه م

 یااتماع راتییطور عمده از فرهنگ تغبه ااابود  یاتیح ستمیدر طوم قرن نوزدهم و ب

وقده یکارگر را نابود و ب یطبقه برامیولن یدارهیکه ساارما یدر زمان قاًیشااد، دق دیناپد

 (.11ص«)کردیندوذ م ارهیو اامعه در س عتیبه هر انبه از طب

 ساااخته شااوند. هیها از پاتا انبش کندیکمک م نزهیمهنظر، کتاب هولت  نیاز ا

 راتیو تأث یدارهیدرک سرما یکتاب در ت اش اسات تا به خواننده در مورد چگونگ نیا

 چپ ندارد. یها تئوردر دهه یکه لزوماً تبور کندیرا فرض م یو ملاطب اموزدیبرا آن 

العاده فوق یمتن نجایدر ا نزهیمهنظر م مئناً موفق اسااات: هولت  نیکتااب از ا نیو ا

 یاص  میقرار داده است که خوانندگان را با اص  احات و مداه اریدساترب در اختقابم

 یو تجرب یلیتار یابزارها کهنیضمن ا کند،یو چپ آشنا م یستیمارکسا یهیدر نظر

 .سازدیم ریپذامروز را املان ییغذا یهاستمیاز س یرستکه درک د دهدیارا ه م زیرا ن

 مربوط دارانههیسرما یمبادله یهاستمیو س یکشاورز یتوسعه یلچهیتار اومفصام 

ه و انگ را ارا  ینژاد یاستعمار، بردگ نیو ارتباطات ب شادنیبه غذا، تواه به صانعت

کالا  کیعنوان تا در مورد غذا به کندیم قیفصااام دوم خوانندگان را تشاااو .دهدیم

در هر  (.11ص« )بالقوه یهیعنوان سرمامعاش ب له بهعنوان امرارفقط بهنه» شند،یندیب

 یکارم مارکس واود دارد: ارا ه یهاهیاز نظر یالعاده روشاانفوق واتیتوضاا دو فصام

نسبت  یعم  ی( و دانش33-31صراب ه ) کیعنوان به خوانندگان، به هیاز سرما یدرک

و زماان کار لازم( و کاربرد آن در  یارزش ماارکس )ارزش، ارزش اضااااف یهیاباه نظر

   (.11-11ص) ییغذا یهاستمیس

 یهاها با آرمانو ارتباط آن تیمناساابات مالل یلچهیتار ت،یفصاام سااوم به مالل

ساختار  تجدیدشادت خواستار به نزهیمه هولت .پردازدیم ییغذا راهبری یهاانبش

تأثیرگذاری بر  ،یخصااوصاا تیکند که مناساابات ماللیاساات و خاطرنشااان م تیمالل

 تیکه مالل یکند، در حالیم تیدر ماالل ندعذیافرادِ گیری را موادود باه تصااامیم

ر د کنند.یم جادیرا ا کیو کنترم دموکرات یریگمیتصاام ینهیو مشااترک زم یعموم

 یرهدربا شمندان،یاند ریسا انیدر م ،یبا راوع به کارم پولان نزهیمهفصم، هولت  نیا
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بازار متذکر  یرقانونیغ یروهایها توسااط نو کمون یمؤسااسااات عموم یجیزدودن تدر

ب له مربوط به  سااتیها( نمشااترک )کمون یهاتیفااعه مربوط به مالل» :شااودیم

  (.22ص« )از منابع آن است یرقانونیو غ یخصوص یکشو بنره عتیشدن طبییکالا

دارانه و ظنور هیسرما یتلامم کشااورز بررسایدر فصام چنارم به  نزهیمههولت 

فشرده  یکشاورزکه مواب  یاقتصااد یروهایاز ن اانیدر ا پردازد.یم یمزارع صانعت

 هد ی بیماری تولید مواد غذایی اساات که نشااانهامر گونه این که چهاین شااوند ویم

 یلردهایرا از رو یر وب م الب نیهمچن .میابییم ای مدیدچلیدهشااود، ساارمایه می

 ژهیوبه ،یدارهیو ساارما عتیطب نیتدلر در مورد راب ه ب یساابز برا یاساایاقتصاااد ساا

 ،یدارهیکه در آن سااارما ییندهایفرا ،«کیشااالاا  متاابول»برداشااات ماارکس از 

ه کند که بیم جادیرا ا ییطرفه از مواد غذا کی یهاانیار ینیو شنرنش یسازیصنعت

 شود،یمنجر م یصانعت یاز کشااورز یعنوان بلشاخاک به یزیحاصا ل رفتنتو یم

 ابیبا مق ییهاانیگزیاز ااا نزهیماههولات  ناهیزم نیدر ا  1(.134-122.)میابیایم

 یناسشبوم» یلردهایرو جیو به توض کند،یم تیحما یصنعت یکشاورز یکوچلتر برا

مناساابات »که  «یاقتصاااد اخ اق» کیو از  پردازدیمزرعه م یداریپا یبرا «یکشاااورز

 ند، ماندهداولویت می )بازار( ییشااده توسااط اامعه را بر مناساابات کالانظیممتقابم ت

 تیتوت حما یکشاااورز یهاورزان، انجمناکشاا یبازارها بر ارزش، یمبتن یهایتعاون

عنوان کالا ب له به کیعنوان ها غذا نه بهکه در آن 'ییغذا یهاکمون' (،CSAاامعه )

 .کندیم تیحما ،(132)«شودیدر نظر گرفته م یعموم یکالا کی

 

                                                      

Monthly  د،یمرااعه کن «عتیطب یانان سمیمارکس و شلا  در متابول»فاستر،  یبه اان ب ام 1

Review  ،1  در:2113دسامبر . -https://monthlyreview.org/2013/12/01/marx

.nature/-metabolism-universal-rift 
 

https://monthlyreview.org/2013/12/01/marx-rift-universal-metabolism-nature/
https://monthlyreview.org/2013/12/01/marx-rift-universal-metabolism-nature/
https://monthlyreview.org/2013/12/01/marx-rift-universal-metabolism-nature/
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، La Via Campesina عضرو سازمان مبابوه،یز کیمالک ارگانخردهزنان عضرو ممم  کاراورزان 

 .گذارند یم شیبذر به نما اگاهیخود را در نما یبذرها

 

در  .ردیگیقرار م یو نژاد در فصاام پنجم مورد واکاو تیطبقه، انساا نیروابط ب

ارزش کار زنان را که توسط روابط مردسالارانه شلم گرفته  میتق  نزهیمههولت  نجایا

ه ک یملت م نژادپرست یدر مورد نمودها نیکتاب همچن نیا کند.یاسات براساته م

کار  یرویو ن ینژاد یدارکند: بردهیبوث م شااوندیمربوط م ییغذا یهاسااتمیبه ساا

 ،ییغذا میرژ نیارتباط ب نیو همچن ،غذا دیتول ینهیمعااصااار در زم یشاااده ینژاد

به آن  نزهیمه(، هولت نترساالشاانامی)ا دهیتندرهم ینهیزم نیدر ا و نژاد. یساا امت

غذا » :کندیاست اشاره م ازیمورد ن یدارهیسرما ییغذا ستمیس رییتغ یکه برا یاتواد

ر بر د زیو نژاد را ن تیمربوط به طبقه، ب له موارد مربوط به انسااا یهایفقط نگراننه

 یاتواد بر اساااب منافع جادیا یبرا یاساات که غذا فرصاات یبدان معن نی. اردیگیم

 (.121) «کندیفراهم م 'منافع خود ما تر ازگسترده'

و  انیب را یمیو اق  ییغذا راتییتغ رامونیپ یفع  یهاکتاب بوران یانیدو فصام پا

 یهاطرح نجایدر ا نزهیمههولت  .کنادیم یرا بررسااا یادیاتووم بن یهاافرصااات



 

 
 

 دینش وادیوم  7

 متمرکز واَشاالام  نیکه ایعنی  ااااا کندیرا رد م «داریپا شیافزا» یبرا یشااننادیپ

و  اااا رساااندیرا به حداقم م ی یموسااتیز راتیاساات که تأث یکشاااورز یفشاارده

-3) پردازدینم یدارهیسرما یذات یعیتوز امر به مشال ات نیکه ا کندینشاان مخاطر

 ابیدر مق یمزارع کشااااورز» نزهیمههولت  تیحام مورد حماادر عوض راه (.112

با  یکه در هماهنگ ییهاروش کاه در حام حاضااار با اساااتداده از]اسااات  کوچاک 

 ییذاغ ستمیمجدد ثروت در س عیدارند و توز ییبالا یکنند بازدهیکار م ستیزطیمو

 .(113) «کنندیم یرا عم 

ما به »اساات:  جیمورد صاار نیدر ا نزهیمههولت  م؟یبه آنجا برساا دیاما چ ور با

قرا و را به ندع ف کیمبارز دموکرات ییغذا سااتمیساا کیکه بتواند  میدار ازین یانبشاا

نلبه و  ییغذا میرژ مؤثر یشااال کند، و به جادیا یو مو  یدر ساا ج انان نیمظ وم

 یویصر یابیارزکار،  یدشوار رغمیع  نجایدر ا (.232« )را به عقب بازگرداند یبرالیولن

واود  یعموم یاز حوزه یافراط ییزدااستیس کیکه  میداشته باش ادی به واود دارد.

 یدولت ریغ یهاندع سازمانبه یاسیس یهاانبش یداشاته اسات، و همراه با آن نابود

ولت ه شده توسط دولت و بازار هستند.نییتع یکه اغ ب مجبور به کار درون پارامترها

اهدا   فتنای یعنیاست.  یلیتاکت ا ت ا  ،یاص  یکه مسئ ه کندیاساتدلام م نزهیمه

هد  مشااترک گرد هم  کی یرا برا یمتنوع ااتماع یهاکه بتواند انبش یانبشاا

 آورد:

هساااتند که در آن افراد و  ییهاآن کیاساااتراتژ یهاا ت اا 
 کیکه  کنندیموافقت م یاقدامات ایموضع  کیها بر سار ساازمان

 Laعنوان مثام، به .گذارندبرا به اشااتراک  پایه یاساایپ تدرم ساا

Via Campesina (LVC) یو مارش انان ( زنانWMW )
 راهبری WMWکه  یکردند در حال جادیا کیاستراتژ ا ت ا  کی

 ،گرفتیزنان در نظر م یدر پ تدرم آزاد یاعنوان مؤلدهرا به ییغذا
زنان  هیها ع باه تمام خشاااونت دادنانیامتعناد باه پاا LVCو 
دو انبش  ییهمگرا بود. ییغذا راهبری یشاارط لازم براعنوان به

 یامدهایپ یدر انان دارا یااتماع یهاانبش نیاز قادرتمندتر
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 یاغذ نیشتریزنان، که ب یبرا ژهیواست، به یاگساترده یاسایسا
 (.234) آورندیعمم م انان را به

 

 یحوزه کی یدر انت بازسااااز یاصاا  یاساااتراتژ کیعنوان به نجایدر ا ا ت ا 

 دیگویدرست م نزهیمههولت  کنمیفلر مو م مئناً،  شود.یدرک م یاسایسا یعموم

 یاها ت ا  جادیا یعنیدر دسترب چپ است اااا  ینانهیبواقع یتننا اساتراتژ نیکه ا

 ازینمورد یساااختار راتییکه بر اهدا  مشااترک تمرکز دارد تا بر انواع تغ کیاسااتراتژ

 .اردبگذ ریتأث م،یکن یدر آن زندگ میخواهیکه م یانان جادیا یبرا

مدافع  یهاچگونه انبش قاًیخواهم تأمم کنم: دقیکه م ااساااتنیحام، ا نیبا ا

 را تصور کرد ییغذا یهاتوان انبشیم ایآ شاوند؟یساازگار م ریتصاو نیبا ا واناتیح

 ریپذامر املان نیا ی ی؟ و توت چه شاااراکنندا ت ا   واناتیح یآزادمدافعان که با 

 واناتیح یآزاد رسدیبه نظر م کهکنم یم رح م میدل نیها را به اپرسش نیا اسات؟

درست  کنار گذاشاته شاده است. ییغذا یهااز انبش یاریبسا اساتیاز سا یتا حد

تر کوچک ابیدر مق دیاز تول تیبا حما ییغذا یهااز انبش یاسااات که حداقم برخ

نبام دبه سااازد،یم ریپذرا املان واناتیبا ح تر«یانسااان»شااود رفتار یمکه اغ ب گدته 

ا مرتبط ب یضرورریغ یهاکاهش رنج یت اش برا یعنی ااااهستند  واناتیبنبود رفاه ح

 یهدادن به استدادانیتر مرتبط با پالامیراد استیساما  غذا. یبرا واناتیاساتداده از ح

سااازگار به نظر  ییغذا یهااز انبش یاریبا اهدا  بساا یانسااانریغ واناتیانسااان از ح

عنوان به واناتیح یابقا ییغذا راهبری لامیراد یهادگاهید یرساااد؛ چرا که حتینم

 .کنندیکالاها و منابع ارزش را مس م فرض م

 نیق ع ارتباط ب نیمن در مورد ا یهاینگران یدارهیسااارماا یغاذا برا یراهنماا

 نزهیمههولت  کند.یم تیرا تقو واناتیح یآزاد مشیخطغذا و  یهاانبش مشیخط

 یهنیدر زم ژهیو، بهواناتیانسان از ح یمربوط به اساتداده یاخ اق یهایق عاً از نگران

 راتیتأث یرا درباره یواضااو یهاینگران نزهیمههولت  آگاه اساات. یصاانعت یدامدار

مرااعه  11-11 صاادوات به ژهیکند )به ویم رح م واناتیرفاه ح یشاادن برایصاانعت

 دیتول دیمرتبط با تشااد «یلیولوژیساارعت ب شیافزا» عنوان مثام، در کتاب به (.دیکن

کنند، اما عمر یم دیتول ریش یگریاز هر زمان د شیگاوها ب: »شودیم یادآوریگوشت 
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ها اکنون یمرغدار .شوندیدارند و فقط در عرض چند ساام فرساوده م یکمتر اریبسا

)ص  «پرورش دهند یاز اواه تا مرغ گوشااات هشااات هدته یها را طتوانند مرغیم

ورد در م یلزوماً به نگران یصنعت یاثرات دامدار یبارهدر ینگران نیحام، ا نیبا ا 1(.22

منتقم  ییعنوان داراها بهآن تیموقع ای واناتیخشاااونات مربوط باه اساااتدااده از ح

 نینشاده است که با کاهش و از ب میتوصا نجایدر ا یلالیراد یپروژه چیه شاود.ینم

 تیمدروض مالل تیکه وضع یاپروژه چیهمراه باشد و ه واناتیح هیبردن خشاونت ع 

 هم بزند واود ندارد.را بر واناتیح

ن بودم کیما تیو وضع واناتیدر مورد ح یکه نگران یکتاب، زمان نیدر واقع، در ا

 یادآوریبه ما  شیها پسام ونیفرنس یگر .شودیم یبیعج استیسا ریدرگ هاساتآن

کند که اساساً در مورد یم جادیا« کاذب تعارضاات» واناتیح ییدارا تیکرد که وضاع

 یدر مورد نووه یادلوب له بوث ست،یبودن نم کیما تِیوضع نیاز ا واناتیح رهایی

 یهیکه نظر مینیبیانات، م یاز برخ 2مام اسااات.عنوان به وانااتیاساااتدااده از ح

 نیتأم ییغذا راهبری یهاهد  انبش شااده اساات. کار گرفتهبه نجایدر ا ونیفرنساا

ان انسااا یبرا یآزاد یپروژه کیعنوان به ییمواد غذا دیو کنترم بر تول تیحقوق مالل

 ییگو باًیتقر مانند،یم یباق ییعنوان دارابه شاااهیهم واناتیحاام، ح نیباا ا اسااات.

 توانایکه ح یزیچ نیبنتر ن،یو بنابرا تصاااور اسااات. رقاابامیغ نیاز ا ریغ موقعیتی

 یمثال .است تر«یانسان»تر و منربانانه یماللانه یراب هباشاند  دواریتوانند به آن امیم

 تیامع یبر رو یصااانعت یریگیماه ریدر مورد تأث نزهیمهرا در بواث هولات  نیاز ا

 یتشیو مع یکوچک دساات ابیدر مق یریگیماه یآن برا میرمساتقیغ ریو تأث انیماه

                                                      

“ Theory of CapitalismA Chicken Nugget”  .دیبه راج پاتم مرااعه کن نیهمچن 1

The Nation. 7 November 2017. :در 
https://www.thenation.com/article/a-chicken-nugget-theory-of-
capitalism/. 
2 Gary L. Francione. Animals as Persons: Essays on the Abolition of 
Animal Exploitation. New York: Columbia University Press, 2008, p 
63 

 

https://www.thenation.com/article/a-chicken-nugget-theory-of-capitalism/
https://www.thenation.com/article/a-chicken-nugget-theory-of-capitalism/
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 دیص ان،یدر کاهش ماه یمشلم واقع»که:  شودیبه ما گدته م نجایدر ا .میشاهد هست

 یریگیماه یهایب له کشااات سااات،ین رانیگیاز ماه یادیاز حد توساااط تعداد ز شیب

 بیآس ایکه به کم در ییهستند که با تورها یسود انان یدر استجو میعظ یصانعت

از  یانمونه یریتعببه نیا (.21ص« )کنندیم یریگیاز حاد مااه شیرساااانناد، بیم

 یمو  یِریگیکه ماه یانیماه تیمداوم امع بیاست: تلر ونیفرنسا« تعارض کاذب»

تعارض بر  کی نیمنازعه است، اما ا کی یدهندهاند ق عاً نشاانقرار داده ریتأثرا توت

 یاااا مربوط به زندگ هایخود ماه قیع ا اسات. واناتیسار منافع ماللانه نساابت به ح

و  واناتیما ح ایآ کهنیا 1قرار ندارند. تیها ااا م مئناً در اولوآن ییخود، رفاه و شلوفا

وع ن یبرا م،یریگیچپ در نظر م یبرا یاساایساا ینگران کیعنوان ها را بهآن تیوضااع

طور که هولت  همان دارد. بسااایار یامدهایپ م،یکنیکه ما در راه آن ت اش م یانان

 یرقمت یهااستیو هد  س ،کندیم جادیمنافع ا تیحقوق مالل کند،یم دیتأک نزهیمه

 یهاندیفرا قیاز طر یخصااوصاا تیمنافع مالل یمند راتیبه حداقم رساااندن تأث دیبا

صاادق  زین واناتیدر مورد ح کردنزهیدموکرات یروندها نیهم ایآ باشااد. کیدموکرات

 میانتویم ایآ م،یتصاااور کن ییرا به عنوان دارا واناتیح میتوانیاگر فقط م کناد؟ینم

و از  خود ما باشد یموورکه فراتر از انسان در نظر آوریمرا  ییایدن نانهیبواقع یشال به

 استیس کی ایآ بلاهد؟ میدهیرا در معرض آن قرار م واناتیکه ح یدیخشاونت شاد

« تر از منافع خود ماگسااترده» یمناساابات بر اساااب منافع جادیهد  ا دینبا ییغذا

 داشته باشد؟

 کیمربوط به  نیم رح کنم، و ا یگریروش دمسااائ ه را به خواهمیحام، م نیبا ا

 دیو تول یدارهیفنم آن از سرما یچپ و چگونگ یاسایدر اقتصااد سا یشالا  مدنوم

 ینقش موور میدلکار به به عنوان کارگران. واناتیح تیمربوط به وضااع یعنیاساات: 

                                                      

 یفرهنگ ،یااتماع قیطور که بوث خواهم کرد، من از موضوعات عم مشاهدات، و همان نیدر انجام ا 1

 تیاز ام ه اهم دهد،یغذا رواج م یبرا یرا در س ج انان واناتیآگاه هستم که استداده از ح یو اقتصاد

 بیحام عج نیبا ا خاص. یفرهنگ یهانهیها در زمآن یبندتیو اولو یاوامع مو  یبرا یوانیح یغذا

 نیا دنی، د«مشترک» ییعنوان دارابه یماه دیمربوط به ص یهادر بوث رسدیاست که به نظر نم

 داشته باشد. یتیاهم هایموضوع از منظر خود ماه
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 یدارد، مقوله یدارهیکه کارگر در مقاومت در برابر سرما یتیارزش و اولو دیآن در تول

به  واناتیکه ح دهیا نیمشاانور اساات که مارکس با ا چپ اساات. یشااهیدر اند یمنم

وضوح مارکس به 1144 یهانوشتهدست لالم بود:کنند میها کار مهمان روش انسان

ار ک ییو توانا کندیم انیرا ب وانیکار انسااان و ح ینووه نیمدروض ب یتداوت اساااساا

 یهیبدون شک بلش اعظم نظر 1.دهدیآگاهانه را فقط به انساان نسابت م یخ اقانه

حدظ کرده  ،استانان  یموور را که کار انسان عامم سازندهانسان یهیفرض نیچپ ا

 :کندیفرض را تلرار م نیا نزهیمههولت  رسدیدر واقع، به نظر م است.

هستند.  یموصاولات کار انسان ،ییتمام کالاها، از ام ه مواد غذا
 یتوسط کار انسان دیبا زیشاده توساط زنبورها نعسام سااخته یحت

امع شوند؛  دیهنوز با یوحش یهاقارچ و پردازش شاود. یآورامع
شاااود؛ و  دیتول ایاساااتلراج  ریتبل یهادر حوضاااچه دینماک باا

و کام اً  دیاد یهاسااالن یحت شااوند. دیصاا دیبا یوحشاا یهایماه
و  یردوشیش یهادستگاه یو نگندار دیتول یبرا یردوشیخودکار شا

ار ک ب،یبه هر ترت دارند. اجیاحت یبه کار انساااان واناتیمراقبت از ح
طور ااا در تمام کالاها مشترک است و به یو ذهن یااا اسم یانسان

و  میخریکه م یزیچارزش کار را در هر میرمساااتقیغ ای میمساااتق
 (.11ص)گنجاندیم میفروشیم

در اوامع  دیتول یندهایاز ارزش است که در تمام فرا یامؤلده یمسا ماً، کار انسان

 کی یانسانریکه کار غ دهدیحام، پاراگرا  فوق نشان م نیبا ا .شودیم دیتول یانساان

در  ارزش دیکنند، تا با تول دیتول ریمجبورند شگاوها روشن است دارد:  ینقش اسااسا

 یرمووانساااان نیترفقط خودخواهانه برساااد. تیبه موفق دیروند تول د،یتول یرهیزنج

 از یو اکنون گروه .کندیم دیارزش را تول نیا یکه صاارفاً کار انسااان کندیتصااور م

                                                      
1 See Karl Marx. Economic and Philosophical Manuscripts of 1844. 
At: 
https://www.marxists.org/archive/marx/works/1844/manuscripts/labo
ur.htm 

https://www.marxists.org/archive/marx/works/1844/manuscripts/labour.htm
https://www.marxists.org/archive/marx/works/1844/manuscripts/labour.htm
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کار  واناتیاسااات معتقدند که در واقع ح شیکه تعدادشاااان رو به افزا پژوهشاااگران

 نیهمچن 1شااده اساات. ارزشیاساات که ب دیاز روند تول یبلش منم نیو ا کنندیم

 طور حتمبه داتیدارد که تمام تول دیتأک نیواود دارد که بر ا یریسااابز اخ یهینظر

  2نشده است.شده و پرداختکار پرداخت ،یانسانریو غ یانسان عتیاز طب یبیترک

 یدر مورد چگونگ یادیز یامدهایپ کنند،یم ینیارزش آفر واناتیکاه ح دهیاا نیا

در کشم آن  یساع گرانیکه من و د یزیارزش مارکس دارد، چ یهیخوانش ما از نظر

و  تسین یدارهیکار سرما یروین فقط انساناست که  نیبرداشت ا کیحداقم  3.میدار

درآوردن کار  ادیاز به انق یندیبه همان اندازه فرا زین یصاانعت یدارهیساارما یتوسااعه

 یندیعنوان فرارا به یدارهیساارما دیما با نه،یزم نیدر ا بوده اساات. وانیانسااان و ح

کار تمام مواودات  بیترت نیو به هم ،یبر تمام زندگ که خواهان تسااا ط میدرک کن

اشند ب یدارهیکار سرما یروین نیتربزرگ دیشا یانسانریغ واناتیح قت،یدر حق اسات.

                                                      
1 See for example Corinne Painter, 2016. “Non-human Animals 

within Contemporary Capitalism: A Marxist Account of Non-human 
Animal Liberation.” Capital and Class 40, no. 2: 1–19; Jason Hribal, 
2003. “‘Animals are Part of the Working Class’: A Challenge to 
Labor History.” Labor History. 44(4): 435–453; Barbara Noske, 1997. 
Beyond Boundaries: Humans and Animals. Montreal: Black Rose 
Books; Ted Benton, 1993. Natural Relations: Ecology, Animal Rights 
and Social Justice. London: Verso; Les Beldo, 2017. “Metabolic 
Labor: Broiler Chickens and the Exploitation of Vitality.” 
Environmental Humanities 9, no. 1: 108–28; Kendra Coulter, 2016. 
Animals, Work, and the Promise of Interspecies Solidarity. New 
York: Palgrave Macmillan; and Alasdair Cochrane, 2016. “Labour 
Rights for Animals.” in Robert Garner and Siobhan O’Sullivan (eds), 
The Political Turn in Animal Ethics. London: Rowman & Littlefield 
International, 2016. 15-32. 
2 See for example Jason W. Moore 2015. Capitalism in the Web of 
Life: Ecology and the Accumulation of Capital. London: Verso. 
3 See Dinesh Wadiwel, “On the Labour of Animals.” Progress in 
Political Economy. 28 August 2018. At: http://ppesydney.net/on-the-
labour-of-animals/. See also Brian Whitener, “Animal Accumulation,” 
Blindfield: A Journal of Cultural Inquiry. 4 August 2018. 

http://ppesydney.net/on-the-labour-of-animals/
http://ppesydney.net/on-the-labour-of-animals/
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 ،ییاغذ میبر رژ دیشد یهاکنترم روبرو هستند: طیشارا نیترفرساااز طاقت یو با برخ

ر رنج و مرگ د کیستماتیکه شاامم اشلام س میعظ یمثم، و خشاونتدیحرکت و تول

 یساختن انان یهمزمان برا کار یمعنابه یدارهیمقاب ه با سرما اسات. عیوسا ابیمق

 قیاَشااالام مداوم و عم که به یانان م؛یکن یدر آن زندگ میدهیم جیاسااات که ترا

 نیدر ا دهد.یرا ارتقا م یانان ییو شلوفا ساتین یاساتثمار، خشاونت و سا  ه متل

 از یکشااابنره تداوم یهیپا بر یدارهیبه سااارما دادنانیپا یبراها  ت ا ااگر  ناه،یزم

 ساز خواهند بود.بنا شود، مسئ ه واناتیح

 
صورت انتقاد خ اب به هولت فوق به یهاینگران میکه ارااع مستق ستمیم مئن ن

 راهبری یهاانبش یکتاب موضااع نظر نیگذشااته، ا نیاز ا باشااد. یمن ق نزهیمه

متنوع  یروهایاسااات که با ن یماد یهاا ت ا و تجسااام  کند،یرا منعلس م ییغاذا

در  واناتیح یآزاد یفع  تیاز موقع یکتاب نشان نیاما ا شالم گرفته اسات. یااتماع

 یدارهیسرما یبرا ییغذا یراهنما کی تیعدم موفق ،یتا حد چپ است. استیس

 ،یدارهیعنوان غذا و کار ا توت سرماا به واناتیمشلم نقش مداوم ح یدر طرح انتقاد

و  ییغذا راهبری یهااز انبش واناتیاز ح یطرفادار یهااانبش یموصاااوم انزوا

 واناتیح یآزادمدافعان باشااد که  نیا دیحم باراه اساات. تریطور ک مبارزات چپ به

کار کنند اااا به هر  ا ت ا  جادیا یشوند و رو ییغذا راهبری یهاانبش ریدرگ شتریب
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 ییغذا یراهنما کیدر  نزهیمههولت  مدت خواهد بود.ب ند یپروژه کی نیحام، ا

 یها ت ا ابه  نیا دهد.یارا ه مچپ را  یانداز نوساااازچشااام یدارهیسرررما یبرا

به  دیانداز باچشاام نیا دارد. اجیملت م احت یهااز انبش یعیوساا میبا ط یلیتاکت

 .ابدیگسترش  واناتیطرفدار ح یهااتواد با انبش جادیگدتگو، مذاکره و ا

 یبراا واناتیح یآزادمادافعان  یهاا را برااز چاالش یامسااائ اه مجموعاه نیا

 یهاو انبش واناتیمدافعان ح نیب یلیاتواد تاکت نیچن ی یتوت چه شرا .گذاردیم

 نیب ا ت ا  اساااتِیسااا کی اندازِاسااات که چشااام ینیبد اساات؟ ریپذاملان ییغذا

 یبا موانع موسااوساا واناتیمدافع ح یهاو انبش ییغذا راهبری لامِیراد یهاانبش

 و یواقع یاز نقش اقتصااااد یبا آگاه دیبا یاتواد نیچن ،یعیطور طببه روبرو اسااات.

 امرار یبرا ،ییعنوان اق ام دارابهو هم  ارزش یکنندهدیعنوان تولهم به وانات،یمداوم ح

 یدر س ج انان واناتیح معاش کشااورزان و دامداران کوچک در سا ج انان باشد.

 یهاو سااانت مانندیم یباق یشاااتیمع ییغذا یعنوان مادهاز مردم به یاریبسااا یبرا

م مئناً،  عنوان غذا واود دارد.به واناتیاساااتداده از ح یزمینهدر  یانهیرید یفرهنگ

و  یاساااتعمار یهاپروژه واناتیح یاز مدافعان آزاد یکه حداقم برخ میریبپاذ دیاباا

عنوان مثام به اند:داده تداوم ر،ییتغ یها برااز آن تیشااالم حمارا به یساااتیالیاامپر

 ت،یو حاکم س ب ماللیت یلچهیکه بدون در نظر گرفتن تار واناتیح یمدافعان آزاد

 ستدپویسااد یهاوگن ای کنند؛یملالدت م یعمم فرهنگ کیعنوان به یبا شالار بوم

 کِ یهژمون یو بازساز یسااازیاساتعمار، انان نیب یبدون در نظر گرفتن ارتباط طولان

ه ک ندیگویم پوسااتدیساادریشااده اساات، به افراد غ جهیکه از آن نت یانان یهامیرژ

 یکه حداقم برخ میصاااادقانه اذعان کن دیبا نیماا همچن بلورناد. دیاباا یزیچچاه

 دیولت یانان طیاند که شرابوده کیبر مصر  شر یمبتن استیوگن در سا یهاانبش

 کمک کرده است. یدارهیسرما ییغذا ستمیسا میگرفته و به سااخت و تول دهیرا ناد

 یهاو انبش ییغذا راهبری یهاانبش نیب  ت ا ا اسااتینوع سااهر ،یعیطور طببه

ها و اهدا  مشترک پروژه ییعرصاه و شناسا نیدر ا یابیریبه مسا ازین واناتیمدافع ح

 یهاا ت ا  جادیا یکنند و برا میخود را تنظ یهایاستراتژ دیبا واناتیمدافعان ح دارد.

وافق به ت ا ت ا  جادیا ن،یبا واود ا به مصالوه داشته باشند. ازیمملن است ن داریمعن
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و  واناتیح یآزاد یهاانبش ایآ دارد. ازیهد  مشاااترک ن کیتمام شااارکا بر سااار 

 میبساز میخواهیکه م یااامعه یمشاترک برا ییهاآرمان ییغذا راهبری یهاانبش

 است؟ ریپذاملان ا ت ا  ایدارند؟ آ
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