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نه چپ مارکسیست تاکنون برای آزادی حیوانات بهپا خاسته است
و نهه ننش رههایی حیوانهات و حقوق حیوانهات بنهای نامعهای
سهوسهیالیسهتی را به عهده گرفته اسهت ما استدلا میکنیم که
مارکسهیسهتها و آزادیخواهانِ حیوانات دشهن مشترکی دارند:
بورژوازی  81تز مها تونیهه ضهههرورتی اسهههت برای اتحاد آنها
بهمنظور یک پروژهی انقلابی واقعی
مارکسههیسههم و رهایی حیوانات دو چیز هسههتند که بهنظر میرسههد در نهاه او
چندان مشترک نشاشند نه مورد او مونی بهویژه برای حیواندوستبودن ایجاد کرد
و نه دوسههتداران حیوانات برای اتخاذ هدف آزادی طشقهی کارگر و سههاخت نامعهی
سوسیالیستی شناخته شدهاند
کاملاً برعکس :مارکسههیسههم کلاسههیک چندان مورد تونه فعالان حقوق حیوانات
عندتاً هوادار خودگردانی (اتونومیسهت)  -آنارشهیسهت نیست ای نظریه بهعنوان یک
نظریهی بی از حد سهاده و بهعنوان یک ایدئولوژی استشدادی در نظر گرفته میشود
که با پایان سهوسهیالیسهمِ واقعاً مونود منسهو شده است اگرچه نقد سرمایهداری و
واژگهان ننش کهارگری («رفیق»« ،طشقهه») محشوبیهت مجهددی را در میهان چپ
رادیکها بههدسهههت میآورنهد ،امها با ای حا  ،افراد برداشهههت یا درک واضهههحی از
مارکسهیسهتهای سهنتی ندارند مارکسیستها را افرادی میدانند که بهطرز بارزی از
حیوانهات متنفرنهد و فق دربهارهی اقتصهههاد حرف میزنند و غالشاً از خردهبورژواهای
بیفرهنهی که ننیخواهند از سهوسهیس کشابی خود چشهمپوشی کنند ،قابلتشخیص
نیستند
مارکسهیستها نیز به نوبهی خود ،فعالان آزادی حیوانات را بهویژه مورد تونه قرار
ننیدهنهد :آنهها اغلهب بهعنوان تارکدنیاهایی عجیب و اخلاقگرایانی بورژوایی دیده
میشهههونهد که بهنای تنرکز بر روی موضهههوعات ا هههلی ،خود را وقف اهداف ناچیز
میکنند از آنها انتظار میرود که در اقدامات و اتحاد برای مشارزهی طشقاتی شههرکت
کنند ،اما «شور و شوق به حیوانات» خود را در منز بهذارند بسیاری از رفقا وقتی به
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نامعهای میاندیشند که در آن هم انسانها و هم حیوانات بهطور یکسان از استثنار و
سهتم آزاد میشهوند ،نهران میشهوند ،زیرا ای بهمعنای کنار گذاشههت گوشت و پنیر
آنهها اسهههت و بهه هر حها  :فریدری انهلس قشلاً «آقایان گیاهخوار» را که اهنیت
مصهههرف گوشهههت را در تهاریخ تندن بشهههری دسهههتکم گرفته و در بهتری حالت
سوسیالیستهای اتوپیایی بودند ،مسخره کرده بود
بها ونود ای  ،ما ای مخالفت را رد میکنیم و معتقدیم که تحلیل ماتریالیسهههتی
تاریخی و نقد نامعه توسههه کار مارکس و فردری انهلس ،سهههیاسهههت مربوطه و
فراخوان رهایی حیوانات از رنجهای انتناعی آنها ،لزوماً بههم وابسهته هستند از یک
سههو ،اگر شههرای خاص تاریخی که در آن اسههتثنار حیوانات واقع میشههود و تغییرات
انتناعی لازم برای پایاندادن به آن ،مورد تحلیل قرار نهیرد ،مطالشهی رهایی حیوانات
امری اخلاقی خواهد ماند از سههوی دیهر ،اگر ای واقعیت را در نظر نهیریم که طشقات
حاکم برای کسهب سود ،نهتنها از طشقات مظلوم در طو تاریخ مشارزهی طشقاتی ،بلکه
هنواره از حیوانات (و طشیعت) نیز بهرهکشی کردهاند ،هرگونه نقد مارکسیستی نامعه
ناقص خواهد بود
استثنار کارگران مزدی از یکسو ،و حیوانات از سوی دیهر ،منک است از نظرگاه
تکهامهل تاریخی تفاوتهای کیفی داشهههته و ارتشان آنها با وسهههایل تولید نیز امروزه
متفاوت باشههد با ونود ای  ،و علیرغم تنام اختلافات ،طشقهی کارگر و حیوانات تاریخ
مشترکی دارند که طی آن هر دو بهعنوان مونوداتی رنجدیده ،تحقیرشده و تحتستم
موانههای آشههتیناپذیر با طشقهی حاکم داشههتهاند اولی بهعنوان عامل و دومی چون
موضهههوه رههایی ازای رو ،ما اسهههتدلا میکنیم که :ایدهی رهایی حیوانات با ردِ نقد
ماتریالیستی تاریخی نامعه ،کناکان نظریهای متناقض است در عی حا  ،مارکسیسم
وقتی از پذیرفت ای که امروزه رهایی حیوانات باید بخشی لاینفک از تئوری و سیاست
معا ههر مارکسههیسههتی باشههد امتناه کند ،به هنان اندازه متناقض باقی میماند اولاً،
مرحلهی فعلیِ توسههعهی نیروهای مولد نهتنها چنی رهایی را منک  ،بلکه در واقع آن
را ضروری میسازد ثانیاً ،هرکس که خواهان ایجاد نهانی بدون استثنار ،سلطه و رنج
انتناعی و از نظر عینی قابلپیشهههیری اسههت ،باید بر ونود رنج حیوانات نیز ههحه
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گهذاشهههتهه و برای از بی بردن آن تلها کند رویکردهای نداگانه و منفردی برای
متحدکردن مارکسهههیسهههم و رهایی حیوانات قشلاً در تاریخ چپ و ننش کارگری ر
داده است اما ای موارد تاکنون بهطور گسترده پذیرفته نشده است تزهای زیر توضیح
میدههد کهه چرا مارکسهههیسهههتها و آزادیخواهان حیوانات نشاید مجشور به اتحادی
انشاری شوند بلکه باید در یک پیوند برای زندگی متحد شوند

چرا ضدیت با گونهپرستی باید مارکسیستی باشد؟
1
نامعهی مدرن سهههرمایهداری حیوانات را فق بهعنوان حاملهای مادی ارز و
بهعنوان ابزار تولید سههرمایه ،بهعنوان ابزار کار و موضههوعات کار که به ههورت رایهان
توس طشیعت تأمی میشود ارزیابی میکند  -مادامی که از هیچ نیروی انسانی برای
مهار آن استفاده نشود
گردانندگان هنعت گوشت ،قلب مجتنع بهرهکشی از حیوانات ،با کشت حیوانات
درآمد میلیاردی کسههب میکنند فق در آلنان با کشههتار بی از  06میلیون خوک،
 5.3میلیون گاو و  066میلیون مرغ ،اردک و غاز سهههالانه گرد مالی تا  06میلیارد
یورو به دست میآید حتی در سوئیس حجم فرو بالغ بر  86میلیارد فرانک سوئیس
است در سیرکها و باغوح ها ،حیوانات «خارقالعاده» معنولاً تحت شرای وحشیانه
نههداری میشهوند تا اعنا ننایشهی مشقتباری را انجام دهند در حی شکار ،آنها
هرفاً بهمنظور سهرگرمی شهکارچیان عندتاً ثروتنند ،کشهته میشوند در آزمای ها،
آنها بهعنوان موضهوعات تحقیق و کارگر عنل میکنند ،در حالی که نعت حیوانات
خانهی با تولید و پرور بی از حد ،آنها را بهعنوان اسههشا بازی میفروشههد ای
شهرای وحشتناک و وحشیانه است و هرکسی شاهد ای شرای باشد و رابطهی کامل ًا
بیهانهای با محی زیسههت نداشههته باشههد ،هنهام مشههاهدهی آنها در چنی شههرای
سهههختی ،حداقل نوعی هندلی را با ای مونودات واند احسهههاج تجربه خواهد کرد

4

5

اتحاد برای مارکسیسم و رهایی حیوانات

بهعنوان یک نتیجه ،تعهد به پایاندادن به بهرهکشهی از حیوانات اغلب با شههوکهشههدن
تحتتأثیر کشت حیوانات در مقیاج گسترده و تحقیر ایدئولوژیکی آنها آغاز میشود
در عی حا  ،چنی تعهدی منک است با انهیزهی هنشستهی در نستجوی توضیحی
برای اسههتثنار و راهی برای لغو آن آغاز شههود هندلی با رنج حیوانات منجر به تأملی
نظری در رابطه بی انسههان و حیوانات میشههود و انهیزهی فعا شههدن در مشارزه برای
رهایی حیوانات را برمیانهیزد اما ای انهیزه در عنل چهونه خود را نشهههان میدهد؟
انازه دهید تئوری و عنل ننش ناری رهاییبخ حیوانات را بررسی کنیم

2
بهطور خلا ه و تا حدی ساده ،ننش معا ر آلنانیزبانِ حقوق حیوانات و رهایی
حیوانات تحت سهلطهی یک نریان سهیاسهی  -نظری اسهت که فیلسوف مارکسیست
مارکو مائوریزی آن را «ضدگونهپرستی متافیزیکی» تو یف میکند ای نریان از سه
مکتب فکری ا لی تشکیل شده است:


فلسفهی اخلاقی بورژوایی در سنت پیتر سینهر ،ریچارد رایدر،

تام ریهان ،هلا سزگی و دیهران


نقد حقوقی لیبرال ،که چهرهی شههاخص آن برای مدتها گری

فرنسیون است نویسندگانی مانند ویل کینلیکا و سو دونالدسون اخیراً به او
پیوستهاند


اقتدارستیزی پساساختارگرای سوسیال لیبرال ،که متکی به

تفکر کارو نی آدامز ،دونا هاراوی ،بیرگیت موتریچ ،ژاک دریدا و دیهران
است
فلسهفهی اخلاقی ضهدگونهپرستی بورژوایی در تعدادی از سازمانها و نهادها مانند
پیتا ( )PETAغالب اسههت که مطالشهگریهای سههیاسههی برای حقوق حیوانات و رفاه
حیوانات را مطرح میکنند و با اسههتفاده از دادخواسههتها ،لابیها ،کنپی ها ،ارائهی
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مشهاورهی کارشهناسی و غیره ،به مصرفکنندگان ،دولت و نهادهای خصو ی متوسل
میشوند
منتقدان حقوق لیشرا پلی نظری و سهیاسی بی فیلسوفان اخلاق و اقتدارستیزی
تشهکیل میدهند بسهته به تفسهیر و نزدیکی آنها به هر یک از دو نظریهی سیاسی،
منک اسهت به ای یا دیهری متنایل شوند ای امر هنچنی تا حدی توافق گسترده
در ننش رفاه حیوانات ،حقوق حیوانات و رهایی حیوانات را بیان میکند که در واقع
حقوق حیوانات هدفی است که برای رسیدن به آن تلا میکنند
اقتدارسهتیزی پساساختارگرا  -ضدگونهپرستی سوسیا لیشرا ظاهر سیاسی خود
را بهترتیب در اشههکا چپ خارج پارلنانی با الهام از خودمختارگرایی (اتونومیسههم) و
آنارشیسم نشان میدهد

3
فلسهفهی اخلاقی ضهدگونهپرسهتی بورژوایی با ای پرسه روبروست که چرا رنج
حیوانات با رنج انسهان متفاوت تلقی میشود یا بهعشارت دقیقتر :چرا چنی اختلافاتی
مشنای اخلاقی اقدامات را فراهم میکند
بر ای اسهاج ای نریان تونیهات عنوماً پذیرفتهشهده برای کشهت و استفاده از
حیوانهات را مورد ارزیهابی دقیق قرار میدههد  -بهعنوان مثا ای که حیوانات قادر به
اسهههتدلا نشوده و توانایی شهههناختی ندارند ،اینکه رنج حیوانات از نظر نوه متفاوت و
کماهنیتتر از رنج انسان است و غیره هنچنی  ،با اشاره به ای که تنام حیوانات فاقد
مهارتهای شهناختی نیسهتند ،و هنچنی تنام انسهانها (از هر سنی و غیره) به یک
اندازه توانایی انجام وظایف شههناختی را ندارند ،تناقضههات درونی را در اسههتدلا برای
کشهت و اسهتفاده از حیوانات آشکار میسازد علاوه بر ای  ،حتی در درون مجنوعهی
انسهانی ،اشکا رنج آنقدر متفاوت است که بهسختی میتوانیم از یک رنج انسانی عام
در مخالفت با رنج حیوانی عام ههحشت کنیم در نتیجهی چنی تناقضههاتی ،طرفداران
فلسههفهی اخلاقی ضههدگونهپرسههتی معتقدند که هیچ دلیل مونهی برای ایجاد تنایز
اخلاقی قابلتونه بی رنج انسههان و حیوان ونود ندارد ازای رو ،آنها میپرسههند که
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چرا بها ای ونود چنی تنهایزی در عنهل ونود دارد؟ پهاسهههخ آنها :بهدلیل ای که
نامعهی بشهههری تحت نفوذ گونهپرسهههتی قرار دارد ،یعنی فرض ایدئولوژیک مشنی بر
برتری گونهی انسهان بحث ای است که درست مانند نژادپرستی یا تشعیض ننسیتی،
گونهپرسهتی مرزهای هنجاری را تعیی میکند که قابلتونیه نیستند و بنابرای فاقد
هیچ پایه و اسهاج واقعی اسهت در عوض ،طشق نظر سینهر ،گونهپرستی ،که بهعنوان
«یک تعصههب یا نهر مغرضههانه در نهت منافع اعضههای گونههای مشههخص و علیه
اعضای گونههای دیهر» تعریف میشود ،دلیل «تشعیض» علیه حیوانات است
محاسه چنی فلسهفهی اخلاقی ای اسهت که ایدئولوژی گونهپرستی با ادعاهای
غیرقابلدفاه خود روبرو میشود با ای حا  ،فلسفهی اخلاقی ضدگونهپرستی بورژوایی
بهخودیخود مشکلات متعددی دارد :بهطور دقیق ،توضیح ننیدهد که چرا حیوانات
مورد بهرهکشهی قرار میگیرند ،چرا آنها موضوه مصرف اقتصادی واقع میشوند؛ بلکه
توضیح میدهد که چهونه رفتار متفاوت با حیوانات و انسانها مشروعیت یافته و تحت
شهرای انتناعی کنونی پنهان شده است ای یک تنایز مهم است بنابرای  ،بهعنوان
مثا  ،فلسفهی اخلاقی بورژوایی میتواند به ما بهوید کدام شکل از تفکر تونیه میکند
که چرا انسهانها در کشهتارگاهها کشهته نمیشوند و چرا در مورد حیوانات کشتار از
بین نمیرود با ای حا  ،ننیتواند هیچچیز اسهههاسهههی دربارهی منشهههاء و عنلکرد
بهرهکشهههی حیوانات ارائه دهد ،یا بهطور مشهههخصتر ،هم کشهههتارگاه را بهعنوان یک
تجارت ههنعتیشههده توضههیح دهد و هم ای که حیوانات به چه منظور در آن کشههته
میشهوند در عوض ،تنام ای پرس ها را به اعنا  ،دیدگاهها و عنلکردهای انتزاعی و
فردی که کاملاً ندا از عنلکرد نامعهی سههرمایهداری واقع میشههوند ،تقلیل میدهد
علهاوه بر ای  ،چنی فلسهههفههی اخلاقی غیرتاریخی اسهههت :موضهههوه آن ایدئولوژی
گونهپرستانهی نامعهی بورژوازی در زمان حاضر است ای نریان رفاً از لحاظ تاریخ
ایدئولوژی به تاریخ رواب انسهههان  -حیوان علاقه مند اسهههت ،وگرنه بهندرت میتواند
چیزی در مورد خاستهاه انتناعی و پیدای ایدئولوژی گونهپرستی به ما بهوید
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4
نظریهی لیشرالی حقوق حیوانات در درنهی او تلا میکند تا توضههیح دهد که
چرا حیوانات ،برخلاف انسانها ،از حقوق مدنی برخوردار نیستند ،چرا با آنها بهعنوان
اشهیاء (ابژه) رفتار میشود نه بهعنوان سوژههای دارای حقوق قانونی پاسخ آن اساساً
هنهانگویهانهه (توتولوژیهک) اسهههت :زیرا حیوانات در قانون بهعنوان ماینلک تعریف
میشهههوند پیرو ای اسهههتدلا  ،از آنجا که حیوانات از نظر هنجاری بهعنوان دارایی
انسااانی تعیی میشهههوند ،بنابرای هرگونه تضهههاد ندی منافع بی گونهها منجر به
ناکامی مونودات غیرانسههانی میشههود وضههعیت حیوانات بهعنوان ماینلک راه را برای
بهرهکشهی سهازمانیافته از حیوانات آماده میکند بر اسهاج خوان سیاسی  -علنی
مربوطه ،مشهکل در نتیجهی فقدان حقوق اسهاسهی منفی یا مثشت مشهابه حقوق بشر
اسهههت طرفداران ای نظریه نتیجه میگیرند که قانون فعلی بر اسهههاج یک تعصهههب
اخلاقی اسهت که انسانها را نسشت به حیوانات ارنح میداند ،دقیق ًا به هنان روشی
که زمانی سههفیدپوسههتان نسههشت به بردههای س هیاه برتری داشههتند بنابرای نظریهی
حقوقی عدم تلقی حیوانات بهعنوان سههوژههای دارای حقوق قانونی را ناش هی از تعریف
میداند
امروزه از اعتشار نقد ای واقعیت قضههایی که حیوانات از نظر حقوقی «اش هیاء» و /یا
«اموا » اشهخاص حقیقی یا حقوقی محسهو میشهوند ،چیزی کاسته نشده است با
ای حا  ،واضههح اسههت که هنجارهای حقوقی نه بهرهکشههی از حیوانات را توضههیح
میدهنهد و نهه آنها یا نظریهی حقوق ،عامل ایجاد آن بودهاند حیوانات به ای دلیل
ههرفاً ماینلک خصههو هی نیسههتند که قانون چنی گفته اسههت یا حقوقدانان آنها را
چنی فرض میکنند مالکیت خصههو ههی (بر ابزار تولید) قانونی بنیادی اسههت زیرا
قهانون ،بیانِ حقوقی رواب بورژواییِ تولید و مشادله اسهههت در طی مشارزهی طشقاتی،
طشقههی حهاکم طشیعهت را بهطور کلی و حیوانات را بهویژه به ابزار تولیدی در اختیار
خود تنز داده ،از نظر حقوقی چنی سههلسههلهمراتشی را تأمی و بر کاربرد فراگیر آن
تصریح کرده است به هنی دلیل ،امروز برای انسان امری قانونی است که با حیوان

1

9

اتحاد برای مارکسیسم و رهایی حیوانات

بههعنوان دارایی خود رفتهار کنهد هنجارهای حقوقی بهدلیل خصهههلت بورژوایی خود
انازهی استثنار حیوانات را میدهند  ،نهفق بهدلیل گونهپرستی
بها ای حهها  ،مواردی ونود دارد کهه نظریههپردازان حقوق حیوانهات نیز علیرغم
سهردرگمسازیهای قانونمندانه و ضدگونهپرستانهی مونود در مواضع خود ،به تنرکز
تونه بر دیدگاه تحلیلی کنک کردهاند بهطور خاص ،از ننله دستاوردهای قطعی نقد
حقوقی ضههدگونهپرسههتانه برنسههتهکردن ای موضههوه اسههت که چهونه وضههع مونود
حقوقی امکهان بهرهکشهههی اقتصهههادی مؤثرتر از حیوانات را فراهم و چهونه همزمان
پذیر سهههیاسهههی مورد نیاز نامعهی مدنی را ترویج میکند  -به بیان دیهر ،ای که
قانونِ واقعاً مونودِ رفاه حیوانات بهنای نلوگیری از اسهتثنار و ستم حیوانات ،امنیت
آنرا تأمی میکند
با ای حا  ،ارزیابی ا هههلیتر آن اسهههت که نظریهی حقوق حیوانات تابع توهنات
بورژوایی دربارهی دولت و قانون اسههت نظریهپردازان حقوق حیوانات ارتشان اقتصههاد
سهرمایهداری از یکسو و شکل بورژوایی دولت و فرم حقوقی آن را از سوی دیهر قطع
و حتی مورد دوم را بهعنوان یک چارچو مرنعِ مثشت برای سههیاسههت مترقی تشلیغ
میکنند مطنئناً ،در حد امکان ،اسهتفاده از مؤسهسات و قوانی فدرا بهعنوان ابزاری
برای مشارزه با نعت حیوانی ،امری مشروه است با ای حا  ،تقاضای تشدیل حیوانات
به شههروندان یا اشهخاص دارای حقوق مشهابه ،یک خواستهی آرمانگرایانه است ای
امر بهویژه در شههرایطی ههادق اسههت که حتی در میان انسههانها ،دولت و قانون نه
تضنی کننده ،بلکه تضعیفکنندهی آزادی ،برابری و هنشستهی هستند

5
نقد پسهاسهاختارگرا  -ضهدگونهپرستانه از قدرت تقریشاً به هنان شیوهی فلسفهی
اخلاقی بورژوایی پی میرود ،اما ملاحظهی اخلاقی رواب انسههان  -حیوان را رادیکا
میکند ای نریان اساساً ای پرس

را مطرح میکند که چهونه ای حیوان بهعنوان

یک ساختار انتناعی به نهان معرفی شده و معتقد است که ای ساختار بهطور مداوم
از طریق مثلاً انتشارات مذهشی ،ادبی یا روزنامهنهاری و موارد مربون به علوم طشیعی و
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انتنهاعی  -از کتها مقدج از طریق دکارت تا کانت بازتولید میشهههود ای نریان
یک هدا معتقد است که گونهپرستی ،حا ل ساختی دوگانه از نامعه و طشیعت است:
«گفتنان غربی بزرگ» (کوئتزی [برندهی نایزهی نوبل ادبیات  -م ]) دربارهی انسان
و حیوان علههاوه بر ای  ،طرفههداران ای نریهان تههأکیهد میکننههد کههه اگرچههه تنههام
خصهو هیاتی که بهنوعی برای پیشرفت تندن بشری مفید بودهاند  -خرد ،علم ،اراده،
عقلهانیهت و مهانند آن  -به جامعه نسهههشت داده میشهههوند ،اما طرفِ طبیعت با آن
چیزهایی مشهخص میشهود که توسه ای فرآیند نایهزی شده و پشتسر گذاشته
شههده اسههت  -معنویت ،انهیز ها ،هیجانپذیری ،افسههون و غیره طشق ای تفسههیر،
چنی سهاخت دوگانهای درون رابطه میان انسان و حیوان ادامه پیدا میکند :انسانها
بهعنوان افراد معقو  ،منطقی و اشخا ی قادر به تجزیهوتحلیل تعشیر میشوند ،که در
مرتشهای بالاتر از حیوانات بهعنوان مونوداتی غیرمعقو مربون به طشیعت که توسهه
انهیز هها و هیجهانهات خود کنتر میشهههونهد قرار دارند اسهههتدلا مشتنی بر ای
دوگانهانهاری ،پایه و اساج نقد پساساختارگرا  -ضدگونهپرستانه از قدرت برای توضیح
سلطهی سیاسی انسانها بر حیوانات است ،کنتر اولی بر دومی و هنچنی محرومیت
دومی از دموکراسی
در عنل ،رویکرد پسهاساختارگرا  -ضدگونهپرست تفاوت چندانی با فنینیستهای
اقتدارسهتیز و مخالفان نژادپرسهتی ندارد ،که اقدامات ننسیتگرایانه و نژادپرستانه را
بهشههکلی مشههابه مورد بررس هی قرار میدهند طشق ای دیدگاه ،ننس هیتگرایی ونود
دارد زیرا زن بهعنوان مونودی عاطفی و تحتتأثیر هیجانات و نیازمند محافظت تعشیر
میشهود ،در حالی که مرد مونودی عقلانی و «خونسرد» ،دارای ذهنی قوی و قادر به
حنایت از خود ساخته شده است ریشهی نژادپرستی ،بهنوبهی خود ،ایجاد تعشیری از
دیگری است ،بهعنوان مثا مردم و مذاهبِ تحقیرشده بهعنوان بدوی در مقابل ملل
برتر غربی
رادیکا بودنِ نقد ضههدگونهپرسههتانه از قدرت بهمعنای نشههاندادن دوگانهانهاری
مستقر در ایدئولوژی گونهپرستی ،طرح ای دوگانهانهاری بهعنوان ابزاری برای سلطهی
سهیاسی و رد مشارزه علیه یک ایدئولوژی تحتعنوان اهنیت بیشتر نسشت به مشارزه با
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ایدئولوژیهای دیهر اسههت به هنی دلیل ،ضههدگونهپرسههتان اتونومیسههت با هنان
اعتقادی که با ننسهیتگرایی ،نژادپرسهتی ،هنجنسگراسهتیزی و سایر مکانیسمهای
انتناعیِ محرومیت که ناقض هر نوه وعدهی رهایی بورژوایی اسههت مخالفت میکنند،
مخالف استثنار حیوانات هستند به هنی دلیل است که رویکرد یکپارچگی ستم -
که در شهکل فعلی آن بهعنوان اینترساکننالیتی (درهمتنیدگی) یا رهایی کامل
( )total liberationشناخته میشود  -در بی آنها بسیار محشو است
از ننشهی هرفاً تحلیلی ،بسیاری از مشاهدات ضدگونهپرستی اقتدارستیز حیح
هسهتند مشهکل ای است که آنها تو یفاتی رف از گفتنان مسل در مورد رواب
انسهان  -حیوان و سهایر اشهکا ستم ارائه میدهند ،بیهیچ توضیحی در مورد ای که
چرا رابطهی انسان  -حیوان به ای شکل است ،و چرا گفتنانِ مورد نقد ای گونه غالب
اسهت ضهدگونهپرسهتی پسهاسهاختارگرا  -اقتدارسهتیز میتواند سرشت دوگانهانهاری
دربارهی انسهان و حیوان را در ایدئولوژی بورژوازی آشکار کند ،یعنی ای را که چهونه
بهعنوان یک شههکل ایدئولوژیک از تفکر در گفتنانهایی که نام برده میشههوند حاضههر
اسههت؛ اما ننیتواند منشههأ یا عنلکرد ای ایدئولوژی را تعیی کند هیچ توضههیحی
درمورد ای که دقیقاً چهچیزی دوگانهانهاری ایدئولوژیک انسااان و حیوان را ایجاد
کرده و چهچیزی واسههطهی آن اسههت ،ارائه ننیدهد هر زمان که ضههدگونهپرسههتان
اقتدارسهتیز به ای نکته اشهاره میکنند ،تحلیل آنها مغشهو میشود به ای دلیل،
ای نریانی پدیدارشهناسهانه ،در نهایت کاملاً وری و ،بی از هنه ،ایدهآلیستی باقی
میمهانهد ،زیرا تفکرِ هههرف (غل ) را موتور تاریخ میانهارد علاوه بر ای  :رویکرد
یکپارچگی ساتم ،مسهئلهی ارتشان متقابل کیفی بی انواه مختلف سهتم و پیدای
آنها را با ارزیابی سیاسی  -هنجاری آنها اشتشاه میگیرد در نهایت ،ای نریان فق
قادر به الهوهای تاتولوژیک (هنانگویانه) تفسهیر است :ازای رو گونهپرستی از گفتنان
گونهگرایانه ناشی میشود نظریههای ماتریالیستی تاریخی عندتاً تابو هستند بهعنوان
مثا  ،مسههئلهی هنشسههتهی درونی و کارکردی بی رواب بورژوایی تولید و ایدئولوژی
نژادپرسهتانه ،با ای مسئله اشتشاه گرفته میشود که آیا سرمایهداری بهعنوان شیوهای
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از سهتم بهلحاظ هنجاری از نژادپرسهتی یا مسهئلهی مهمتری بدتر است  -یا برعکس
بنابرای  ،در حا حاضر تلا برای تجزیهوتحلیل آن رد میشود

6
بنابرای میتوانیم بپذیریم که :هم فلسهفهی اخلاقی ضهدگونهپرستی ،و هم روایت
رادیکا تر آن ،ضدگونهپرستی اقتدارستیز ،و هنچنی نقد حقوقی لیشرا هیچ توضیح
مفیدی برای بهرهکشهههی از حیوانات و کتنان ایدئولوژیکی آن ارائه ننیدهد آنها
میتوانند ایدئولوژی گونهپرستی و هنجارهای حقوقی را بهتفصیل شرح دهند ،هنسانی
و اشهتراکات آنها را با سایر ایدئولوژیها و هنجارهای مشابهِ ساختاریافته تعیی کنند
و هنچنی تناقضههات درونی را در ای ایدئولوژیها و قوانی برنسههته کنند با ونود
ای  ،آنها ننیتوانند به ما بهویند که چهونه تفکر ایدئولوژیک در مورد حیوانات یا
نایهاه آنها بهعنوان دارایی در نهان پدید آمد و چرا در نامعهی سهههرمایهداری
بورژوایی بهرهکشههی از حیوانات دقیقاً شههکل کاملاً ههنعتی و فناورانهای را که در حا
حاضههر دارد به خود گرفت بهطور خلا ههه :آنها به ما کنک ننیکنند که چرا ،بهنفع
چهکسههی و دقیقاً چهونه حیوانات در نامعهی سههرمایهداری مورد بهرهکشههی قرار
میگیرند
چنی کنشودهای نظری عواقب فوری برای عنل سههیاسههی بهدنشا دارد :هر سههه
رویکرد منحصهراً با عنلکرد درونی اسهتدلا گونهپرستانه سروکار دارند بر ای اساج،
هر نوه بهرهکشههی از حیوانات از نظر آنها نتیجهی درک و فهم گونهپرسهتانه اسهت -
برای آنها عنلکرد سیاسی که بهمنظور رهایی حیوانات انجام میشود نیز ،در درنهی
او مسهئلهی تفکر مناسب ،رفتار اخلاقی و هنجارهای حقوقی است حلقهی دوستان،
قصا  ،تولیدکنندهی گوشت ،لابراتوار آزمای حیوانات و لابیگران آن  -طشق گفتهی
آنها مدارج ،هنهی باید تفکر گونهپرسهههتانهی خود را برای رهایی حیوانات کنار
بهذارند عنل انتناعی در اینجا بی از هر چیز مسههئلهای مربون به آگاهی انتناعی
اسههت که مجنوه آگاهیهای تنام افراد نداگانهی آن اسههت بهرهکشههی از حیوانات و
رهایی حیوانات به یک مسئلهی فلسفی ،معرفتشناختی ،و در بهتری حالت مسئلهی
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حقوقی نظری تقلیل مییابد فیلسوفان اخلاقی ،نظریهپردازان حقوق و ضدگونهپرستان
اقتدارسههتیز نه واقعاً توضههیح میدهند که کسههانی که از بهرهکشههی از حیوانات سههود
میبرند علاقهی شهدیدی به ماندگاری اشکا فعلی ای بهرهکشی دارند و نه دلیل ای
علاقه را توضیح میدهند

7
اینجا دقیقاً هنان نایی اسهههت که مارکسهههیسهههم نق خود را ایفا میکند در
نوشهههتههای اولیه ،مارکس و انهلس رابطهی ونود و آگاهی را ،در زمینهی طشیعت و
نامعه و هنچنی انسههانها و حیوانات مورد بحث قرار میدهند مارکس و انهلس ای
پرس را مطرح میکنند که چهونه اشکا خا ی از شناخت و آگاهی از نظر تاریخی
با نحوهی سههازماندهی نامعه ارتشان دارد  -به عشارت دیهر ،موضههوه عنصههر میانجی
بی هسهتی و آگاهی پاسهخ آنها آشکارا ساده بود :انسانها از طریق کار انتناعی در
منهاسهههشات خاص تولیدی تاریخی مربوطه ،از طریق ونود مادی خود ،آگاهی خود و
هنچنی شرایطی را که ای آگاهی میتواند و باید تغییر کند ،تولید میکنند ای کار
انتناعی اسهههت  -تغییر فعا شهههرای ِ از قشل مونود  -که هم طشیعت و هم عنلکرد
نامعه را شکل میدهد و در عی حا زمینه را برای درک هر دو ایجاد میکند از ای
رو ،مهارکس و انهلس میگوینهد :باید بشینیم که چهچیزی دوگانهانهاری فرضهههی بی
ونود و آگهاهی ،بی نهامعهه و طشیعهت را ایجهاد میکنهد ،چهچیزی در آن بهعنوان
واسهههطه تأثیر میگذارد ،چهچیزی رابطهی درونی بی انسهههانها ،نامعه و طشیعت را
تشکیل میدهد  -و ای چیز کار انتناعی است در شکل خاص تاریخی خود بنابرای ،
تضههاد بی نامعه از یک سههو و حیوانات و طشیعت از سههوی دیهر بهسههادگی در ذه
مردم ایجاد ننیشود :سرمایهداری بهعنوان یک شکل خاص تاریخی از سازماندهی کار
انتنهاعی ،ای تنهاقض را دائنهاً از نو ایجهاد میکند :در فرآیند تولید سهههرمایهداری،
حیوانات و طشیعت بهمعنای واقعی کلنه به یک منشعِ هههرف برای بهرهکشهههی تشدیل
میشوند
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چنی درکی از رابطه بی انسههان ،نامعه و طشیعت روشههی مشتنی بر ماتریالیس هم
تاریخی اسهت ای یک دیدگاه ماتریالیساتی اسهت ،زیرا هسهتی انتناعی را اساج
آگاهی میداند؛ و ماتریالیسهمِ آن تاریخی اسهت ،زیرا هستی را ثابت و غیرقابل تغییر
ننیدانهد بلکه آن را بهعنوان ونودی درک میکند که بهطور انتناعی توسههه خود
انسانها تولید میشود یک ماتریالیسم غیرتاریخی نیز ونود دارد که مارکس و انهلس
خود را بهشدت از آن مشرا ساختند ارتشان میان ونود و آگاهی بهمعنای طرحی ساده
از یهک رابطهی نشری (دترمینسهههتی) نیسهههت ،هنانطور که انهلس تأکید میکند:
«وضهعیت اقتصادی اساج است ،اما عوامل مختلف روبنایی  -اشکا سیاسی مشارزهی
طشقاتی و پیامدهای آن ،یعنی قانون اسهاسی تنظیم شده توس طشقهی حاکم پس از
یک نشرد پیروزمندانه ،و غیره ،اشههکا قانون و بازتا تنام ای مشارزات واقعی در ذه
مشههارکتکنندگان در آن ،یعنی نظریههای سههیاس هی ،فلسههفی و حقوقی ،دیدگاههای
مذهشی و گسهتر موارد مشهابه به سیستمهای نزمی  -تنام ای عوامل نیز در روند
مشارزات تاریخی تأثیرگذار اسهت ،که در بسهیاری از موارد شکل آنها را تا حد زیادی
تعیی میکنهد در تعامل تنام ای عوامل و در میان انشوهی از اتفاقات بیپایان (…)
است که در نهایت روند اقتصادی خود را بهعنوان امری ناگزیر مطرح میکند »

8
اگر بخواهیم بهرهکشهههی از حیوانات را توضهههیح داده و مورد نقد قرار دهیم و الغا
کنیم ،نه ای که فق با الهوهای مشهروعیت آن برخورد کنیم ،باید به ابزار ماتریالیسههم
تاریخی اتکا کنیم
مههارکس و انهلس در یکی از مهمتری متون خود برای ای کههار ،ا یدئولوژی
آلمانی ،نشهان میدهند که چهونه بشهر گامبهگام با سرکو طشیعت درونی و بیرونی
کار با طشیعت را ادامه دادند ،چهونه آنها استفاده از طشیعت و انقیاد آن را آموختند و
چهونهه خود انسهههانهها تفاوت بی طشیعت و نامعه را ایجاد کردند بر اسهههاج ای
تجزیهوتحلیل ،انسهانها با یادگیری تسل بر طشیعت خارنی و طشیعت درونی خود از
طریق کار ،خود را تولید و اهلی کردند مارکس و انهلس تأکید میکنند که انسهههانها
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در ا هههل حیوان بودهانهد  -و چنی نیز بهاقی خواهند ماند با ای حا  ،از طریق کار
انتنهاعی ،از طریق توسهههعههی انتناعی تولید و توزیع و از طریق تکامل انتناعی -
تاریخی خود ،انسانها با سایر حیوانات تفاوتی از نظر درنه پیدا کردند بهقو مارکس
و انهلس« :انسهههان را میتوان از طریق آگاهی ،مذهب یا هر چیز دیهری که دوسهههت
دارید از حیوانات تشخیص داد آنها خودشان بهمحض شروه به تولید وسایل معیشتی
خود ،خود را از حیوانات متنایز میکنند ،مرحلهای که مشهههرون به سهههازمان فیزیکی
آنها بود انسهانها با تولید وسایل معیشت خود بهطور غیرمستقیم زندگی مادی خود
را تولید میکنند » در عی حا  ،به ذه مارکس و انهلس خطور ننیکرد که «توانایی
حیوانات برای عنل بهروشی برنامهریزیشده و با طرح قشلی را مورد تردید قرار دهند »
هنهانطور کهه انهلس در دیاالکتیاک طبیعات مینویسهههد« ،امها تنهام اقدامات
برنامهریزیشههدهی هنهی حیوانات هرگز نتوانسههته اسههت مهر ارادهی آنها را بر روی
زمی بهاقی بههذارد » ازای رو انسهههانها ،مونودات طشیعت ،که باید نیازهای طشیعی
مهانند غذا ،آشهههامیدنی و غیره را برآورده کنند ،با حیوانات تفاوت نوعی ندارند بلکه از
نظر درنه متفاوت هسهتند و ای اختلاف در درنه نتیجهی عنل انتناعیِ سهیاسی -
اقتصادی خود آنها است

9
بنابرای  ،ماتریالیسهم تاریخی رویکرد مفیدی را برای توضهیح تاریخ و سیر تکاملی
رواب انسان  -حیوان فراهم میکند :آنها حا ل فرایندی از تندن هستند که در آن
انسهههانهها بها کهار انتناعی از طشیعت ندا شهههده و بهمونب آن ،تفاوت با حیوانات
غیرانسانی را خود ایجاد کردهاند بهعنوان مثا  ،برخلاف ضدگونهپرستی پساساختارگرا،
ماتریالیسهم تاریخی نهتنها قادر است دوگانهانهاری بی انسانها و حیوانات را تو یف
کنهد بلکه آن را توضهههیح نیز میدهد علاوه بر ای  ،میتواند کار انتناعی را بهعنوان
عنصهههری شهههناسهههایی کند که از طریق آن ای دوگانهانهاری دائناً در عنل بازتولید
میشهههود از ای رو میتوان دریافت که برداشهههتهای ایدئولوژیک از حیوانات هههرفاً
سههاختههای تخیل نیسههتند بلکه تا آنجا که دارای یک بنیاد واقعی مادی هسههتند در
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واقع حقیقی هم هسههتند به ای ترتیب ،تفکر گونهپرسههتانه در مورد حیوانات اس هاج
بهرهکشی از حیوانات نیست ،بلکه بازتا ایدئولوژیک آن است مارکو مائوریزی به قلب
ای موضوه پی برد« :ما از حیوانات بهرهکشی ننیکنیم زیرا آنها را فرومایه میدانیم،
بلکه حیوانات را فرومایه میدانیم زیرا از آنها بهرهکشههی میکنیم » اما از ای امر نیز
نتیجه میشهود که ما باید اشهکا خاص تاریخی را که ای رابطه در آن سازمان یافته
اسههت ،مشههخص کنیم از ای ها گذشههته ،هیچ کار انتناعیِ عام ونود ندارد که روند
تندن را پی بشرد ،بلکه هنیشهههه فق کار انتناعی در شهههکلهای خاصِ سهههاختار
تاریخی ونود دارد

11
ای فق رواب سههیاسههی  -اقتصههادی نامعهی کنونی سههرمایهداری نیسههت که
طشقاتی را به ونود میآورد که بهشهکلی خصومتآمیز با یکدیهر روبرو میشوند ،بلکه
رواب قشلی نیز چنی بوده اسههت تضههاد بی طشقات ،که ناش هی از منافع مخالف آنها
اسهت ،تا امروز موتور تاریخ باقی مانده اسهت بر ای اساج ،در مانیفست کمونیست
آمده است« :تاریخ تنام نوامعِ تاکنونی ،تاریخ مشارزات طشقاتی است »
در نامعهی طشقاتی بورژوایی  -سههرمایهداری معا ههر ،سههازماندهی کار انتناعی
اسهاسهاً بر دو رابطهی انتناعی اسهتوار اسهت :سازماندهی نیروی کار از طریق بازار -
نیروی کار یک کالا اسههت  -و رواب طشقاتی :کارگران و سههرمایهداران در روند تولید با
یکدیهر روبرو میشوند سرمایهداران احب ابزار تولید (یا سرمایهی لازم برای حصو
آن) هسهههتنهد ،بنابرای آنها ابزارهای کار ،موضهههوعات کار و نیروی کار را خریداری
میکنند (مورد آخر توسهه کارگران مزدی که چیز دیهری نز آن برای فرو ندارند
عرضهه میشود) و آنها را در روند تولید مستقر میکنند محصو دوباره شکل کالا را
به خود میگیرد که برای کسههب سههود فروخته میشههود با ای حا  ،ای سههود ،که
انشاشهت آن دلیل و هدف تولید سهرمایهداری است ،عیناً از آسنان فروننیافتد تنها با
اسهتثنار کارگران به دسهت میآید :آنها فراتر از نقطهای که ارزشهی معاد دستنزد
خود تولیهد کردهانهد کار میکنند به ای ترتیب آنها مازادی تولید میکنند که نه در
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اختیار خود آنها بلکه در اختیار سهههرمایهداران اسهههت مارکس در نلد سهههوم کتا
سارمایه مینویسهد سرمایهداران «یک نامعهی فراماسون واقعی در مقابل کل طشقه
کارگر» بنا میکنند
بنابرای  ،با تونه به اینکه در نامعهی سههرمایهداری هم اسههتثنارگر ونود دارد و
هم اسهتثنارشهده ،ای کلِ گونهی انسهان نیست که از حیوانات بهرهکشی میکند در
عوض ،بهرهکشهههی از حیوانات و کارگران مزدی قشل از هر چیز بهدنشا منافع و تحت
هدایت طشقهی حاکم ههورت میگیرد الشته ،بهرهکشههی از حیوانات و بهرهکشههی از
کهارگران مزدی از نظر کیفی متفهاوت هسهههتنهد و دومی لزومهاً فق به ای دلیل که
حیوانات نیز مورد سهتم و بهرهکشهی واقع میشوند هنشستهی با آنها ایجاد ننیکند
کارگران حتی در کشهتارگاهها حیوانات را میکشهند اما مناسهشات تولید سرمایهداری
نهتنها به تضهاد بی سرمایهداران و طشقهی کارگر ،بلکه هنچنی بی طشقهی حاکم و
طشیعت و هنچنی حیوانات بسهتهی دارد مورد او بهرهکشی سازمانیافتهی نعتی
از حیوانات را انجام میدهد و سود هنهفتی از آن میبرد بر ای اساج ،هنان طور که
مارکس مینویسهد« ،ای تصهور از طشیعت که تحت سلطهی مالکیت خصو ی و پو
حا ههل میشههود ،تحقیر واقعی و خوارکردن عنلی طشیعت اسههت » ای الشته شههامل
حیوانات نیز میشهود برای پاسخ به ای پرس که چرا نهتنها کارگران بلکه حیوانات
نیز تحت سهرمایهداری مورد اسهتثنار قرار میگیرند  -با فرض تفاوت کیفی معینی در
شیوهی انجام آن  -باید موقعیت و کارکردی که حیوانات در ای شکل سازماندهی کار
انتناعی کسب میکنند و ازای رو شکل سرمایهدارانهی خاص استثنار حیوان را مورد
بررسی قرار داد

11
حیوانات بلافا ههله در رواب انتناعی که برای سههرمایهداری بهعنوان مشههخصهههی
افراد فعها اسهههت ،شهههرکهت ننیکنند  -آنها هیچچیزی را در بازار خرید و فرو
ننیکننهد ،حتی نیروی کهار خود را ننیفروشهههند :وقتی آنها نیروی کار خود را در
فرآیند تولید مصهههرف میکنند در ازای آن مزدی دریافت ننیکنند بر ای اسهههاج،
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حیوانات ارز اضافی تولید ننیکنند و بخشی از طشقهی کارگر نیستند بهرهکشی از
آنها با آنچه مارکس بهعنوان بهرهکشهههی از طشیعت تو هههیف میکند مطابقت دارد:
بهمونب حقوق مالکیت بورژوایی و قدرت اقتصهادی که در اختیار دارند ،سرمایهداران
از رفتار مخر با حیوانات و طشیعت سههود میبرند ای بهرهکش هی در معنای نظریهی
ارز مشتنی بر کهار نیسهههت با ای حا مارکس مفهوم اسهههتثنار را به تولید ارز
اضههافی محدود ننیکند و او مطنئناً از مشههاهدات نتیجه ننیگیرد که بردگان نیز که
ارز اضافی تولید ننیکنند مورد استثنار قرار ننیگیرند
از آنجا که حیوانات ننیتوانند به ههورت سههازمانیافته مقاومت کنند ،دقیقاً مانند
سهههایر مواد طشیعی بههعنوان ابزار تولیهدِ در دسهههترجِ رایهان ،یعنی ابزار کار (مانند
ماشی هایی برای تولید تخم مرغ ،شیر ،گوشت و غیره) و موضوعات کار (چرم ،گوشت
برای فرآوری بیشههتر و غیره) مورد اسههتفاده قرار میگیرند کارگران مزدی اغلب موارد
خشونتآمیز را در عنل انجام میدهند آنها تحت کنتر سرمایه ،تولید ارز اضافی
را که در ههنعت حیوانات شههامل کشههت و دوش ه و هنچنی انجام زندهشههکافی و
مواردی از ای قشیل اسهههت ،عنلی میکنند محصهههولاتی که توسههه حیوانات تولید
میشوند یا خودشان آن کالاها هستند ،توس کارگران مزدی مورد پرداز بعدی قرار
میگیرند و در نهایت بهعنوان کالا فروخته میشهههوند ازای رو تولید سهههود نهتنها به
بهرهکشهههی از کارگران مزدی ،بلکه به بهرهکشهههی ازحیوانات بهطور خاص و طشیعت
بهطور کلی بسههتهی دارد بهمنظور به حداکثر رسههاندن سههود حا ههل از بهرهکش هی از
حیوانات ،سههرمایهداران در تلاشههند تا حیوانات را در فرآیند تولید به مؤثرتری شههکل
منک ادغام کنند مؤثر هنچنی به ای معنی است :نداکردن آنها از ویژگیهایشان،
از ننله قابلیت آنها در احساج رنج

12
از تنام ای موارد چنی بر میآید که تنها یک ضهههدگونهپرسهههتی ماتریالیسهههتی
تاریخی قادر به توضههیح و تحلیل نامع رواب انسههان  -حیوان اسههت ،که با بررسههی
دقیقتر ،امروز خود را بهعنوان رواب اسههتثناری و سههلطه بی سههرمایه از یک سههو و
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پرولتاریا ،حیوانات و طشیعت از سهههوی دیهر نشهههان میدهد یک ضهههدگونهپرسهههتی
ماتریالیسههتی تاریخی چشههماندازهای ندیدی را برای تحلیل و نقد نامعهی طشقاتی
بورژوایی ایجاد و حوزههایی را شناسایی میکند که نظم سرمایهداری در آن آسیبپذیر
است و برای رهایی حیوانات از استثنار باید هدف قرار گیرد
در واقع ،از نقد اقتصهاد سیاسی ننیتوان نتیجه گرفت که حیوانات بهطور خودکار
در یک نامعهی سههوس هیالیسههتی یا کنونیسههتی آزاد میشههوند با ای حا  ،مشارزه با
حاکنیت سرمایه و سلب مالکیت از آن از پی شرنهای لازم برای ای است که مردم
بتوانند بهطور ننعی تصنیم بهیرند :ما حیوانات را آزاد خواهیم کرد!
تا زمانی که رابطهی سهههرمایه پایدار باشهههد و هنراه آن کنتر طشقهی حاکم بر
چهونهی آنچه تولید میشود و انتخا ابزار آن ادامه یابد ،سرمایه طشیعت و هنهچیز
را در رونهد ارز زایی قرار میدههد که از ای طریق فرد ننیتواند خود را از آن رها یا
در برابر آن ایستادگی کند

چرا مارکسیسم باید ضدگونهپرستی باشد؟
13
برای مارکسهیستها ،بیشتر آنچه تاکنون گفته شد چیز ندیدی نیست گذشته از
ای ها ماتریالیسهم تاریخی و نقد مارکسی از اقتصاد سیاسی ،ا ل راهننای تحلیلهای
اقتصهادی و سهیاسی آنهاست بنابرای آنها میتوانند شانههای خود را بالا انداخته و
به آزادیخواهان حیوانات بهویند :خب متونه شهههدید ،اکنون توسهههل به اخلاقیات را
متوقف و با ما مشارزه علیه سرمایهداری را آغاز کنید و آنها دلایل خوبی برای ای امر
خواهند داشت!
با ای حا  ،ما فکر میکنیم :اگر کسهی در مورد ماتریالیسههم تاریخی ندی اسههت،
باید اعتراف کند که انسههانها و حیوانات نهتنها تاریخ مشههترکی دارند مهمتر از هنه،
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طشقات و حیواناتِ تحتسهتم و اسهتثنارشهده ،دشن یکسانی دارند که از آنها سود
میبرد و مسههئو اسههتثنار آنها اسههت ،در حالی که ظلم و سههتم بر آنها را نیز -
بهاشهکا مختلف  -سهازمان میدهد :طشقهی حاکم علاوه بر ای  ،مارکسهیستها باید
بهداننهد که بهدلیل تأثیرات مخر انتناعی و اکولوژیکی ،میزان کنونی تولید حیوانی
واقعاً غیرمنطقی است و مانع پیشرفت انتناعی میشود

14
سههطح فعلی توسههعهی نیروهای مولد تنها به ما ای انازه را ننیدهد که در مورد
حلوفصهل رنجی که بهشهکلی انتناعی بر حیوانات اعنا شهده بیندیشهیم و موضوه
گنجهانهدن آنهها را در مشهارزه برای رههایی مطرح کنیم نهاهی گذرا به ردپای کرب
ناشهی از هنعت گوشت یا مصرف بیرویهی آن از منابع طشیعی ،ضرورت فوری اتخاذ
موضهعی مارکسهیستی در تعاملات انتناعی با حیوانات را نیز برنسته میکند تناقض
بی سهرمایهداری و طشیعت امروز به مقیاسهی رسهیده اسههت که ا ههل بقای گونههای
انسههانی را تهدید میکند  -چیزی که تولید حیوانی ههنعتی در آن سهههم قابلتونهی
دارد
امروزه ،بهرهکشهههی از حیوانهات نههتنهها از نظر عینی غیرضهههروری اسهههت ،بلکه
غیرمنطقی و سهد راه پیشهرفت اسهت ای باعث مصرف بی ازحد و روزافزون منابعی
مانند آ و سهویا میشههود که برای اهداف معناداری اسهتفاده ننیشههوند نز در تولید
گوشهت ،شیر و تخممرغ ،بدون هیچ توزیع منطقی آسیبهای زیستمحیطی ناشی از
پاکسهازی ننهلهای بارانی ،کشت تکمحصولی یا آلودگی آ در حا حاضر تا حدی
غیرقابلبرگشههت شههدهاند بنابرای  ،هرکس معتقد باشههد که میتواند تولید گوشههت را
نادیده بهیرد یا حتی آن را به یک سهازوکار سهوسهیالیسهتی منتقل کند ،گرفتار تصور
سهادهلوحانه و رمانتیک از تولید هنعتی مواد غذایی اسهت که گروههای لابی سرمایه
تشلیغ میکننهد در مقهابهل ،تشدیل هههنعت غذا و گوشهههت به تولیدی پایدار از نظر
زیستمحیطی ،وگ و برنامهریزیشدهی انتناعی ،یک خواستهی سوسیالیستی بهنا
خواهد بود
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مشههور اسهت که اسهتفاده و مصهرف حیوانات سهم مهنی در تاریخ تندن بشری
دارد بها ونود ای  ،حکم بر تهداوم آن تا به امروز ننیکند :نیروهای مولد امروز نهتنها
هندردی با رنج حیوانات را امکانپذیر میسهازند ،بلکه بازسازی مجدد مناسشات تولید
را بر ای اساج منک و ضروری میکنند و هنان طور که تزهای حاضر در ای مقاله
اثشات میکند ،مارکسیستها هیچ دلیل منطقی برای عدم انجام ای کار ندارند
ای واقعیت که پتانسیل فناوری سرمایهداریِ پیشرفته تکامل تاریخی را امکانپذیر
میکند ،نشاید ای واقعیت را پنهان سازد که ای پتانسیل امکان تخریب گسترده را نیز
فراهم میکند :ای شهههامل امکان رهایی و در عی حا شهههیءوارگی ،نادیدهانهاری و
نابودی کامل زندگی اسههت اگر نیروهای مولد مدرن بخواهند دیهر نه نیروهای مخر
بلکه ابزاری برای پیشههرفت و رفاه باشههند ،کسههانی که در ای امر علاقهی متقابل دارند
بهایهد نیروههای خود را متحهد کننهد آنها باید مناسهههشات انتناعی را تغییر دهند،
بهشهههکلی که دیهر نیروهای مولد نه برای منافع معدودی از افراد ،بلکه در عوض برای
منهافع عنوم توسهههعهه یهافته و اعنا شهههوند به هنی دلیل اسهههت که میگوییم:
مارکسیستها و آزادیخواهان حیوانات باید در مشارزه برای یک پروژهی انقلابی و واقعاً
متندنانه  -رهایی انسانها ،حیوانات و طشیعت  -متحد شوند

15
برخلاف تصههورات ایدهآلیسههتی از تاریخ ،ماتریالیسههتهای تاریخی معتقدند که نه
ایهدهها ،بلکه مشارزات طشقاتی موتور تاریخ بشهههر هسهههتند ای مشارزه مشتنی بر ای
واقعیت اسههت که در نوامع طشقاتی منافع طشقات که بهطور آشههتیناپذیر در تضههاد با
یکدیهر قرار میگیرند هرگز سههازگار ننیشههود  -ای خصههومت میتواند ههرفاً پنهان
شود ،یا به عشارت بهتر ،با استفاده از مکانیسمهای ایدئولوژیک ،مذهب ،سیاست ،قانون
و موارد مشهابه سرکو گردد طشقهی حاکم تا حد امکان برای اطنینان از ای امر در
تلا است ،مثلاً با تحنیل ایدههای خود بهعنوان ایدههای غالب
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هنهان طور کهه در کهارکردههای حیوانهات و کههارگران مزدی در فرآینهد تولیهد و
بهرهکشهههی از آنهها تفاوتهای کیفی ونود دارد ،نق حیوانات در مشارزه با طشقهی
حاکم نیز با کارگران مزدی متفاوت اسههت کارگران مزدی میتوانند برای دفاه از خود
سههازماندهی کنند ،برای اعتصههابات و تظاهرات برنامهریزی و یا در مورد یک نامعهی
آزاد فکر کنند بی از هر چیز ،در تضهاد با حیوانات ،آنها میتوانند شرای انتناعی
را که در آن تحتسهههلطه و اسهههتثنار قرار گرفتهاند ،تجزیهوتحلیل کرده و در نتیجه
اقدامات مشهخصی برای سازماندهی رهایی خود انجام دهند به هنی دلیل ،طشقهی
کارگر میتواند عامل آزادی خود باشههد در مقابل ،حیوانات فق میتوانند موضههوعات
رهایی باشند
وقتی بحث از رهایی حیوانات میشهود ،مارکسهیستهای سنتی معنولاً ای تفاوت
را میان کارگران مزدی و حیوانات پی میکشههند آنها اسههتدلا میکنند که هیچ
ضهرورت تاریخی برای رهایی حیوانات ننیتواند از یک تحلیل انتناعی سهیستناتیک
اسهتنشان شهود ای درسهت اسهت :وقتی نوبت به انرای آن میرسهد ،اسهاسهاً رهایی
حیوانات یک موضهوه سهیاسهی  -اقتصادی است  -ضرورت آن را ننیتوان بلافا له از
تحلیل سههرمایه بدسههت آورد با ای حا وضههعیت با مورد لغو بردهداری مزدی تفاوت
چندانی ندارد بهعنوان یک ضرورت تاریخی ،مشارزهی طشقاتی سازمانیافته از پایی را
نه میتوان از تحلیل رواب سهرمایه نتیجه گرفت و نه از فهم ای موضوه که مشارزهی
طشقهاتی نیروی محرکهی تاریخ اسهههت ای امر تنها در هههورتی ر خواهد داد که
کارگران مزدی از نظر سیاسی تصنیم به انرای آن بهیرند
مارکسههیسههتهای انقلابی ههرفاً شههیوهی مدرن تولید را تحلیل ننیکنند آنها
هنچنی تصهنیم سهیاسهی را برای مقابله با انقیاد خود به سرمایه بر اساج تجربیات،
رنجها ،آگاهی خود از اسهههتثنار سهههرمایهداری  -و آنطور که مارکس مینویسهههد –
دان شان از «شرای مادی که بهتنهایی میتواند پایهی واقعی شکل بالاتری از نامعه
را شههکل دهد ،نامعهای که در آن رشههد کامل و آزاد هر فرد ا ههل حاکم را تشههکیل
خواهد داد» اتخاذ میکنند
هرکس کهه بپهذیرد رههایی (در تنام موارد) برای پایاندادن به رنج و بهرهکشهههی
انتناعی ضههروری اسههت ،دلیلی ندارد  -غیر از یک دلیل ایدئولوژیک – برای آن که
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حیوانات از ای تلا مسههتثنی شههوند تجزیهوتحلیل رواب سههرمایه بهعنوان رواب
مرکزی اسهتثنار و سلطه در نامعهی امروز نشان میدهد که تولید سود سرمایهداری
رفاً مشتنی بر استثنار کارگران مزدی نیست ،بلکه هنچنی بر بهرهکشی از حیوانات
(و طشیعت بهطور کلی) استوار است تولید سرمایهداری ،که در آن تعامل بی نامعه و
طشیعت بهمنظور به حداکثر رسهاندن سهود سهازمان یافته اسهت ،همزمان منابع ا لی
تنام ثروت را از بی میبرد« :خاک و کارگر» (مارکس) بنابرای مشارزهای ساز ناپذیر
برای از بی بردن ای رابطه باید شامل مشارزه برای رهایی حیوانات و طشیعت باشد

16
بنابرای  ،وقتی کسههی تصههنیم گرفت برای رهایی بجنهد ،هیچ دلیلی ونود ندارد
که علیرغم اتخاذ تنام تدابیر برای خاتنهدادن به رنج انتناعی ،در عی حا حیوانات
را از ای هدف کنار بهذارد (به گفتهی برخی مارکسیستها ای حتی در کنونیسم نیز
ونود دارد) در واقع ،علیرغم تنام تفاوتهای کیفی در بهرهکشی از کارگران مزدی و
حیوانات :هم انسههانها و هم حیوانات بهطور یکسههان قابلیت احسههاج رنج را دارند -
حتی اگر بهطور مداوم اشههکا مختلف به خود بهیرد ایجاد تنایز واضههح و مطلق بی
انسههان و حیوان در مورد ای قابلیت ،درکی متناقض و محصههو آگاهی کاذ خواهد
بود ،چیزی کهه علیرغم اختلافات مربون به درنه که بهشهههکلی انتناعی  -تاریخی
توسعه یافته ،هنچنان ونه مشترک آنها باقی مانده است
در اینجا ،بسهیاری از رفقای مارکسهیست با گفت اینکه تنام بحث مربون به رنج،
موضهعی اخلاقگرایانه اسهت و اخلاق ننیتواند پایه و اسهاج سیاست ضدسرمایهداری
آگاهانهی طشقاتی را فراهم کند ،با ای امر مخالفت میکنند از ای گذشههته ،ننیتوان
بها هنهدلی یها درخواسهههت هنهدردی بها بورژوازی مشهارزه کرد ،بلکهه ای امر با یک
سازماندهی و یک خ سیاسی آگاهانه مشتنی بر تحلیل مشخص از وضعیت مشخص
منک میشهود و ای درسهت اسهت ،اما حتی در ای ورت ،آنها دو اشتشاه مرتکب
میشههوند :آنها برآورد اشههتشاهی از اهنیت ماتریالیسههتی تاریخیِ رنج دارند و ونود
عینی اخلاق را با اخلاقگرایی بورژوایی اشتشاه میگیرند
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رنجی که ما در ای نا دربارهی آن مینویس هیم یک مقولهی ایدهآلیسههتی نیسههت،
بلکه یک مقولهی ماتریالیسهتی تاریخی است ای درد و رنجی مانند رنج دلشاختهی یا
درد دندان نیسهت ،بلکه رنجی است که لزوماً در سازمان نامعه ،در رواب تولیدی آن
ریشه دارد ،و بنابرای میتواند و باید کاه یابد و بهطور بالقوه از بی برود اراده برای
انجام دقیق ای کار یک نیروی پی بَرندهی اساسی مشارزه و هنشستهی طشقاتی است
 ای بخشی نداییناپذیر از نلوهگری ماتریالیسم تاریخی است نادیدهگرفت رنج درنظریهی مارکسیستی به ای معنی است که عنصری مهم از بنیان آن را نفی کنیم
حتی سیاست به بهتری معنای مارکسی در ابتدا انهیزشی ناشی از اخلاق است ،به
هنی دلیل سههاده که ،هنان طور که نشههان دادیم ،رنجِ ناش هی از بردهداری (مزدی) و
اسههتثنار ،تسهههیلکنندهی نسههتجوی امکانات برای از بی بردن سههرمایهداری اسههت
درک ای امر که تولید اسهتثنار ،سهتم ،امپریالیسهم و موارد مشابه ذاتیِ سرمایهداری
اسهههت ،یا به عشارت دیهر :باعث ایجاد شهههرایطی میشهههود که ما در آن رنج میبریم،
مارکسهیسهتها را بر آن میدارد که نامعه را تحلیل و نقد و بر ای اسههاج ،سیاستی
انقلابی اتخاذ کنند
از ای رو میتوانیم نتیجه بهیریم :مارکسهیسهتها نیز توس یک انهیزهی اخلاقی
هدایت میشههوند ،که برای تصههنیمگیری برای اقدام به فعالیت سههیاسههی و هنچنی
تشلیغ پیامهای سهیاسهی ضهروری است با ای حا آنها در ای نا متوقف ننیشوند
بلکه به محدودیتهای سهههیاسهههی و اقتصهههادی هندلی پی برده و تجربهی رنج را به
نقطهی آغاز یک تحلیل ماتریالیسههتی تاریخی از نامعه تشدیل میکنند بدی ترتیب،
آنها ضهههرورت سهههیاسهههی را برای سهههازماندهی خود نهتنها از تجربهی ننعی رنج
اسههتثنارشههدگان ،بلکه از درک موقعیت عینی کارگران مزدی در سههاختار انتناعی،
بهدست میآورند  -و اینکه کدام یک از امکانات برای مشارزهی طشقاتی از پایی از ای
امر ناشی میشود
ای تفاوت بی اخلاق و اخلاقگرایی اسهت :درک از اخلاقیات انقلابی ای گونه است
که «اخلاق واقعاً انسانی که ورای تضادهای طشقاتی و بازماندهی آن تضادها قرار داشته
باشهد ،هرفاً در آن مرحلهی انتناعی میسهر اسهت که نهتنها تضادهای طشقاتی محو
گشته ،بلکه ای تضادها در زندگی عادی نیز فرامو شده باشد» (انهلس)
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17
تا زمانی که بر تضهاد طشقاتی غلشه نشهود ،بیهانهی کارگران از محصو کارشان ،از
خودشهههان ،از رونهد انتنهاعی تولید و از طشیعت نیز پابرنا خواهد بود در هههنعت
حیوانی ،چنی بیهانهی باید بس هیار شههدید باشههد چرا که کارگران مزدی میتوانند در
روند تولید با آس هیب رسههاندن به مونوداتی که قابلیت احسههاج رنج را دارند ،آنها را
به هههورت هههنعتی پرداز کنند ،به ای معنا که آنها را بکشهههند در اسهههتثنار
سهرمایهدارانه از حیوانات ،ای آگاهی را از دسهت میدهیم که یک اشهتراک اساسی با
حیوانات داریم :ای که ما نیز دارای بدنی هسههتیم با توانایی احسههاج زنر و عذا  ،و
ای که در نهایت انسهههانبودن بهمعنای حیوانبودن اسهههت سهههرکو طشیعت درونی
انسهههانها همزمان هم یک شهههرن اسهههت و هم نتیجهای از رو سهههرمایهدارانهی
سازماندهی کار انتناعی

18
هنهامی که تنام ای موارد را در نظر میگیریم ،باید به ای نتیجه برسیم :خشم و
عصهشانیت ما در برابر وحشهیهری سهرمایهداری که ما را به سنت تحلیل مارکسیستی
نامعه و مقاومت سهوق میدهد ،هنان احسهاسهی است که آزادیخواهان حیوانات در
موانهه با رنج حیوانات تجربه میکنند دشهن حیوانات  -سهرمایه  -دشن انسانها
نیز اسهت بهعنوان یک مارکسهیسهت ،بهعنوان یک مخالف سرمایهداری ،فرد باید ای
انهیزهی هنشسهتهی را به سوخت زندگی خود تشدیل کند و موقعیت عینی حیوانات را
در فرآینهد تولیهد سهههرمهایههداری درک و به آن اذعان کند ،یعنی ای که آنها به آن
مونودات سههتمدیدهای تعلق دارند که طشقهی حاکم ثروت خود را به بهای آس هیب به
آنهان انشهاشهههت میکنهد مشهارزهی طشقاتی برای رهایی حیوانات ،مشارزه برای آزادی
پرولتاریا است

 81تز دربارهی مارکسیسم و رهایی حیوانات

اتحاد برای مارکساایساام و رهایی حیوانات انجمنی از افراد فعال در جنبش
رهایی حیوانات و چپ کمونیست است.
دانیال وردینا ،کریسااتین برنهولاد و دیویاد مولر اعضااای اتحااد برای
مارکس ایساام و رهایی حیوانات هسااتند .این اتحاد یک انجمن س ایاس ای از
گروههای مختلف رهایی حیوانات اسات که مرکز آن آلمان و سااوئیس است.
اتحاد بهمنظور حمایت از تحقیق نقد و بحث دربارهی ایدههای مارکس ایساام
بهدلیل تأثیر آنها بر مبارزه برای رهایی حیوانات و کمک به رویکردی جدید
برای جنبش عملی شااکل گرفت .این اتحاد  18تز دربارهی مارکساایساام و
رهایی حیوانات را در اول ژانویه  2117منتنر کرد .ترجمهی انگلیسی در اوت
 2118منتنر شد.
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