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دودستگ  وگنیسم موضوع   موجب  بحث   ی همچنان  گرفتن  باال  موو  در    ان یجدل 

مچپ در  شودی ها  اغلب  و  وزرقپر  ی هابرال یل  میان.  با   ،دوستانصلحبرق  که 

شعبه  شانیهای دستچرخ   چرخند، ی م  Waitrose  روزتیو  )فروشگاه( یمحل  ی هادر 

 .قشر مرفه دارد یبا سبک زندگ  یارتباط تنگاتنگ سمی ظهور کرده است که وگن یتیروا

خوشحال هستند    ی و کشاورز  ی دامپرور  ع یصنا  ی  اغالب رسانه   انی از جر  ییهابخش 

 ف یو تحر   یدار کردن جنبش، که منجر به سردرگملکه  ی بحث را در تالش برا  نیکه ا

 . کنند ی م جی و ترو رندیپذی شده است، م وگنیسم یواقع ی معنا

انقالب  ی های عدالتی ب  نی تراز بزرگ  یکی در حال رشد است،    عاًیکه سر  ی عصر ما 

حت   شدهگرفته    دهیناد جمع  یو  ن   کالیراد   ی هادر  ب  زیخودمان  قرار    ی مهری مورد 

 .ردیگی م

به  کنشگران رابیمعا  ریناپذی خستگ  شکلیوگن  سرما  ی  نظام  آن    یدارهی که  به 

سازگار و در واقع   سمیالیسوس   یجنبش کامالً با مبان   نیا  .کنندی مشهور است افشا م

  ی فاسد که از زندگ   یکنترل صنعت   ی کارزار برا  لیتشک  بر آن شکل گرفته است. یمبتن

 ان یقربان  ییرها  ی برا  جییته   است.  یاساس  ی ا هیرو  برد،ی افراد حداکثر بهره را م   ی روزمره

 روزمره است.  یشکل گرفته، اقدام ی که توسط نفوذ اقتصاد ی نردبان استثمار

تر  مهم   ی برخ  ی که زندگ   کپارچهیرسم    نیا  م یمستق  دنیبا به چالش کش   سم یوگن

 . کندی همسو م خیدر طول تار کالیراد  ی است، خود را با کارزارها گرانیاز د

 ی وانیمحصوالت ح  ریمصرف گوشت و ساعدم  سمیوگن  ی جنبه  ن یترشده شناخته 

  یانقالب  یعمل  شودیاز آنچه که اغلب تصور م   شی ب  یاز جهات  خودی خودبه   نیاست. ا

که   شودی رفتار م  ییعنوان کاال به  واناتیکه با ح  دهدی تر از همه، نشان ماست. واضح 

 .دانو کشتار شده  افتهیپول پرورش  ی برا

پولوگن کردن  خرج  از  امتناع  با  صنعت  شانیهاها  این  از  حمایت  منافع  برای   ،

ب   ی را حذف و سودها  یاخالقریغ از  ا  برند یم   ن یفاسد را   تیدرک و فهم را تقو   نیو 

 دارند. آزادی ما حق  ی اندازهاند و به اره یس نیساکنان ا  زین واناتیکه ح  کنندی م

 یهادارد که مظهر ارزش  ی گرید  اهدافمحصوالت    نیحال، عدم مصرف ا  نیبا ا

 . است یسوسیالیست
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غذا اعتراض   یجهان  عیتوز   ی های نابرابر   هیعل  آشکارا  کالیما در چپ رادبخشی از  

 کار است.  نیانجام ا ی ها براروش نی دارتر یاز پا یکی ی صنعت دامپرور می. تحرم یکنی م

پوند غالت الزم است.   13پوند گوشت گاو    کی  دی تول  ی برا  که،نیکننده اقانع   یمثال

 یت یبه واقع  رد،یگیقرار م  یمورد بررس  ی دار هیسرما  ی آمار در چارچوب جامعه  نیا  یوقت

دام   یهیتغذ  ی که در حال حاضر برا  ی. اگر تمام غالتشودی م  لیآور تبدترسناک و تهوع 

  800از    شیب  تواندیمصرف انسان در دسترس باشد، م   یبرا  شودی در اروپا استفاده م

 کند.  هینفر را تغذ  ونیلیم

دن اثر سوء   ونیلیم   20که    ییایدر  بر  م   هیتغذنفر  از دست  را   دهند،ی جان خود 

هاست. با مرگ   نیمسئول ا   شود،یم  تیحما  ی دارهی که توسط سرما  یصنعت دامپرور

  ی انسان، گرسنگ  ی برا  ی امپرورمختص صنعت د  یاهیدر دسترس قرار دادن منابع گ

 . وستیخواهد پ خیبه تار ی از بین رفته وجهان

  سمیوگن  تیرا به مشروع  هاستی ال یسوس  دیبا  ییتنهاها به استدالل   نیکه ا  یدر حال

 یها ش یگرفته از گرااز جنبش وجود دارد که نشأت  ی گرید  ادیز  ی هامتقاعد کند، جنبه

 است. کالیراد

طور مداوم است که به  نیوگن ا  کنشگران  ی مبارزه  ی هاوه یش  نی تراز جالب  یکی

صنعت    نیا  یاخالقریشوند تا از اقدامات غی ها ممتعلق به مزارع و شرکت   ی هانیوارد زم

  ش ی چپ را به نما  آژیتاسیونطور مداوم  امر به  نیاکنند.    هیو از آن مستند ته  یبردارلم یف

 . یخصوص  تی مالک یالغا  _ گذاردی م

اساس  یکی اصول  به    دیتول  لیو وسا  نیاست که زم  نیا  سمیال یسوس  یاز  متعلق 

  ی عموم  دیموضوع را در معرض د  نیا  ی . صنعت دامپروریمردم است نه اشغالگران کنون 

پل  ی اردرهایل یم  تیبا حما  دارانهیاز سرما  ی. گروه کوچکدهدیقرار م   سی ثروتمند و 

ح  ،یالتیا و  کارگران  زم  واناتیاز  حق  کنندی م  یکشبهره   ییهان یدر  در   دیبا  قتیکه 

 باشد.  ی متعلق به شهروندان عاد

عنوان متجاوز  و به   رندیگیتوسط دامپروران مورد تهمت قرار م  یطور علن ها به وگن

کنند.  ی م  انیرا نما  ی صنعت دامپرور  ی دارانههیسرما  تی چرا که ماه  شوند ی شناخته م

منسوخ شده با اتهام جرم روبرو   ی هنجارها  نیا  دنیجسارت به چالش کش  لیدلبه   یبرخ
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  ن ی مبارزه استقبال و بر ا  نیاز ا  یگرماست که به   کالیچپ راد   ی فهی وظ  نیهستند. ا

 اساس به آن کمک کند. 

  کند یتمرکز م  واناتیح ییباشد که صرفاً بر رها ن یا سمیاتهام وگن  نیترجیرا دیشا

  ی دگیموضوع رس   نیبه ا  دی. باردیگی م   دهیتثمار انسان را نادحال رنج و اس   نیو در ع

 .دکر

دامپرور ر  ی صنعت  اند  شه یکه  ضع  یدارهیسرما  ی شهیدر  و    نیترفیدارد، 

مثال بارز در   کی  .کندی اهداف خود شکار م   لیتکم  ی افراد جامعه را برا  نیرتریپذب یآس

مورد، کارگران کشتارگاه در سراسر جهان هستند که اغلب پناهندگان اسکان داده  نیا

زده که توسط  جنگ  ی هستند. آنها با فرار از کشورها  فیضع  ی اقتصاد  ت یشده با وضع 

را   شان ن یمهاجرت که سرزم  یاند، توسط همان دفاتر ملشده  رانیو  ی غرب  سمیالیامپر

 . رندیگیقرار م استثمارکردند مورد  رانیو

موقعهیسرما از  به   تیداران  آنان  ابزارفرودست  استفاده    یزنچانه  ی برا  ی عنوان 

است    یصنعت  یخال  یهاغرب اغلب مشروط به پر کردن پست  ی ایورود به دن  .کنندی م

بس م  ی اریکه  امتناع  از مشارکت در آن  امر   نیا  .ورزندی از شهروندان همان کشورها 

  اریبس   ی کار  طیو شرا  زدهخی  ی ها  طیمح  شود،ی در مذاکره م  یکم  اریمنجر به قدرت بس

بس صدمات  باعث  باالتر  ار یسخت  سطوح  از   PTSDاز    ی و  پس  اضطراب  )اختالل 

 . کنندی کشور خود خدمت م است که در ارتش یسانحه( از نظر درصد نسبت به کسان

  نیرا تام  ی دارهینظام سرما  یاصل  ازینش ی اقدامات، پ  نیا  قیاز طر  ی صنعت دامپرور

و اصرار بر آن دارند   دزدندی کارگر را م  ی حاصل دسترنج تمام طبقه   رکارگرانیغ   .کندی م

را در جامعه از   ینقص ذات  نیکنند تا ایها تالش مثروت هستند. وگن یکه وارثان واقع

 است.  ی ادیبن ی اها همچنان خواستهگونه  یمتما ییببرند. رها ن یب

  کند، ی م  لیتحم  ستیزط یبر مح  ی که صنعت دامپرور  یاثرات مخرب  ن،یعالوه بر ا

دهد. روزانه   رییشدت تغبه   میشناس ی که م   یشکلرا به   یرا دارد که زندگ  ل یپتانس  نیا

جنگل  از  هکتار  برا  ی برا  یباران  ی هادو  تقاضا  ح  ی حفظ   یپاکساز   یوانیمحصوالت 

آمازون شده    یباران  ی هادرصد از جنگل   91رفتن    نی که باعث از ب  ی ندیافر  شود،ی م

 است. 
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از    یکیدر    دیدارد. شا  ازین   نیوگن به زم  کیاز    شتریبرابر ب   18خوار  گوشت  کی

برنامه   نیترترسناک ب  ی هاآمارها،  مسئول    شیپرورش  دام  حد  انتشار   51از  درصد 

 است.  یجهان ی ا گلخانه  ی گازها

نابودنگران   ی آمارها  نیاگر ا ما کمک خواهد   ی اره یس  ی کننده کنترل نشوند، به 

از   شی ب  یمیاقل  راتییتغ  نده، یسال آ  40که تنها در    دهدی نشان م   های نیبش ی کرد. پ

اکنون واکنش    دیامر با  نیاز ا  ی ریجلوگ  ی خواهد کرد. برا  جادیپناهنده ا  ون یلیم  150

 . مینشان ده

 میاز کارزار تحر  دیفاجعه دارد، با  نیرا در ا  ینقش اصل  ی که دامپرور  ییجااز آن

ها وگن   -واضح است    امی. پم یوگن استقبال کن  ی متحد با جامعه  ی جبهه   کی  جاد یآن با ا

نم  ی امتوجه هستند که مجموعه افراد  تغ  تواندیاز  با  ی میاقل  راتییبا   د یمبارزه کند، 

  ی کسان  هیتا عل  میمتحد شو  دیبا  ،یداخل  ی دعوا  ی جا. بهمی نک  یدهسازمان  یطور جمعبه

 . م یرا دارند اعتراض کن تیمسئول نیشتریکه ب

ما در  رتریپذب یبا برادران و خواهران آس  ی همبستگ ی دهنده تنها نشانروند نه  نیا

برا  المللی بین سطح   نبرد  بوم   ی در  جوامع  از  مستق   شانی حفاظت  بلکه   ماً ی است، 

ن  ییهاشکاف  که  جامعه  سمیبرالی ولرا  تحم  ی بر  قرار   لیما  موردتعرض  است،  کرده 

 .دهدی م

  ی در مبان    محکم  ی ا شهیا چپ سازگار است، بلکه رتنها بنه   سمیطور خالصه، وگنبه

از مسائل درون جنبش    ی اریبس  رایکرد ز  قیو تشو  رفتیآن را پذ  دیدارد. با  ی ستیال یسوس

 . شوند یهمسو م یجار  ی هابا کارزار یعیطور طب به

خاص   ی هادئولوگیا  ی و همواره در شتاب، به دور از کارزارها  کالیجنبش راد  نیا

  ینوع بشر و نبرد برا  یی. رهازندیضربه م  یدارهیبر قلب سرما  وستهیپ  از،یو صاحب امت

متحد   کی  تواندی م  کالیمانده است، اما چپ راد  ی ناتمام باق  ی عنوان کاربه   سمیال یسوس

 کند.  دای وگن پ ی معهاعتماد در جاو همراه قابل

که در   می کن  جاد یا  ی بهتر  ی ایدن  میتوانی م  یدهو سازمان  جییآموزش، ته  قیاز طر

 داشته باشند.  ییشکوفا ی برابر برا ی هافرصت  رانسان،یو چه غ آن همه، چه انسان
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 پیوند با منبع اصلی: 
https://morningstaronline.co.uk/article/veganism-and-

socialism-go-hand-hand 

 


