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غذا چارچوبی قدرتمند برای سیاستهای مترقی است .چراکه بیعدالتیِ معاصر در
ارتباط با مسااا م مربوط به غذا ،تولید ،گردش و در دسااترب بودن آن ،خود را نشااان
میدهد .در ساا ج انانی ،اشاالام ملت م مورومیت غذایی ،زندگی روزمرهی فقرا را
شلم میدهد1.
ع اوه بر این ،تولید انانی غذا اغ ب موم بنرهکش ای و سااو اسااتدادهی شاادید از
نیروی کار همچون اساتداده از کار ااباری در ماهیگیری صنعتی است؛ 2یا استداده از
نیروی کار ارزان در برداشات ،فرآوری و بنرهکشی مداوم از کارگران خردهفروشیهای
مواد غذایی 3.غذا و تولید غذا باعث ایجاد تأثیرات عظیم زیساااتموی ی میشاااود،
بهویژه ساانم تولید و توزیع مواد غذایی صاانعتی در گرمایش انانی .غذا همچنین به
کاانون تواه قدرتمندی برای «مصااار کنندگان اخ اقی» ،بهویژه آنهایی که درآمد
باالاایی دارند ،کساااانی که بهطور فزایندهای درگیر انواع انتلاب مواد غذایی بهمنظور
اعمام ندوذ در زنجیرههای تأمین و پایداری هساتند ،تبدیم شاده است .بر این اساب،
ع اقهی فعالان ،سایاساتگذاران و دانشاگاهیان به خطمشیهای سیستمهای غذایی و
 1سازمان غذا و کشاورزی سازمان م م متود میگوید که حدود  121می یون ندر در سام  2112با
مورومیت غذایی مزمن روبرو شدهاند .نگاه کنید به:
 http://www.fao.org/state-of-food-security-nutrition/en/.کار قابمتوانی در
زمینهی درک بنتر راب ه بین وضعیت درآمدِ کم و دسترسی به غذا انجام شده است ،از ام ه در انان
شمام (کشورهای ثروتمند توسعهیافتهی انان)؛ بهعنوان مثام تلنیکهای امعیتشناختی مورد
استداده برای تنیهی نقشهی «بیابانهای غذایی» .نگاه کنید به:
https://www.ers.usda.gov/amber-waves/2011/december/datafeature-mapping-food-deserts-in-the-us/.
 2بهعنوان مثام کارانجامشده توسط بنیاد عدالت زیستمحیطی برای ردیابی استداده از کار ااباری
را
تای ند
ماهیگیری
صنعت
در
https://web.ejfoundation.org/reports/thailands-seafood-slaves
 3استداده از کار ارزان و کار ااباری در بسیاری از سیستمهای تولیدی در س ج انان از ام ه

ببینید:

استداده از نیروی کار مناار استثمارشده در برداشت میوه در مزارع استرالیا موضوعی اص ی به نظر
میرسد :نگاه کنید به:
https://www.theguardian.com/world/2017/oct/30/australian-slaveryinquiry-told-fruit-pickers-brainwashed-and-trapped-in-debt.

3

دینش وادیوم

فرصتهای ارا هشده توسط انبشهای غذایی در دستیابی به اهدا عدالت ااتماعی،
افزایش یافته اسات .ما شااهد پاس های متنوع عدالت غذایی در این راستا بودهایم :از
انبشهاای رادیلاام راهبری غذایی 1مانند  La Vía Campesinaکه تجدید
سااختار سرمایهدارانهی مداوم سیستمهای غذایی و پیامدهای آنها بر حقوق دهقانان
را به چالش میکشاد؛ 2تا پروژههای فنساالارانهی انانی با هد دستیابی به اهدا
«امنیت غذایی» ،مانند اهداف توسعهی پایدار سازمان ملل متحد3.
با در نظر داشااتن این زمینه ،بررساای کتاب اریک هولت ااااا هیمهنز ،راهنمای
غذایی برای سرمایهداری :درک اقتصاد سیاسیِ آنچه میخوریم را ارا ه میدهم.
نگاه عم ی این کتاب بهساامت فعالانی اساات که میخواهند تغییر ایجاد کنند :ارا هی
زمینهای آسان برای خواندن ،در عین حام اامع ،نظری و تجربی برای خوانندگانی که
بهدنبام درک تولید و تأمین زنجیرههای غذایی هساااتند .شااااید این نشااااندهندهی
ارتباط عمیق نویسانده با انبشهای غذایی باشاد :هولت هیمهنز در حام حاضر مدیر
اارایی اول غذا ( )Food Firstاست ،یک سازمان انبش غیرانتداعی که به دنبام
تووم حوم سیستمهای غذایی است4.
راهنمای غذایی برای سرررمایهداری باا درخواسااات ادی از خوانندگان برای
کشام ابعاد سااختاری غذا ،درون مشالم گساتردهی «سیستم غذایی سرمایهداری»
(ص )13آغااز میشاااود .هولات هیمهنز شااالمگیری عمیق تأثیر سااارمایهداری بر
سیستمهای غذایی و تأثیر این امر بر شلم تولید ،مصر و توزیع را مورد کنلاش قرار
میدهد .در حالی که سایساتم غذایی سرمایهداری نابرابریهای عمیقی ایجاد میکند؛
این کتاب نشان میدهد که تغییر از نظر سیاسی دشوار است و به آموزش ،ایجاد اتواد
1 Food Soverignty
 2نگاه کنید بهhttps://viacampesina.org/en/ :
 3به ویژه هد شماره دو را ببینید:
https://www.un.org/sustainabledevelopment/hunger/.
 4برای م العهی بیشتر در مورد کار  ،Food Firstنگاه کنید بهhttps://foodfirst.org/. :
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و ایستادگی نیاز دارد .در اینجا ،هولت هیمهنز تشلیص صریج و مدیدی از ناکافیبودن
انبشهای چپ ،حداقم در شامام انانی ،در درک و پاس به بازارهای سرمایهداری
ارا ه میدهد« :دانش انتقادی از سرمایهداری ا که برای مبارزات انبشهای ااتماعی
در طوم قرن نوزدهم و بیستم حیاتی بود ا ا بهطور عمده از فرهنگ تغییرات ااتماعی
ناپدید شااد ،دقیقاً در زمانی که ساارمایهداری نولیبرام طبقهی کارگر را نابود و بیوقده
به هر انبه از طبیعت و اامعه در سیاره ندوذ میکرد»(ص.)11
از این نظر ،کتاب هولت هیمهنز کمک میکند تا انبشها از پایه ساااخته شااوند.
این کتاب در ت اش اسات تا به خواننده در مورد چگونگی درک سرمایهداری و تأثیرات
آن را بیاموزد و ملاطبی را فرض میکند که لزوماً تبوری در دههها تئوری چپ ندارد.
و این کتااب از این نظر م مئناً موفق اسااات :هولت هیمهنز در اینجا متنی فوقالعاده
قابمدساترب در اختیار قرار داده است که خوانندگان را با اص احات و مداهیم اص ی
در نظریهی مارکسایستی و چپ آشنا میکند ،ضمن اینکه ابزارهای تاریلی و تجربی
را نیز ارا ه میدهد که درک درستی از سیستمهای غذایی امروز را املانپذیر میسازد.
فصام اوم تاریلچهی توسعهی کشاورزی و سیستمهای مبادلهی سرمایهدارانه مربوط
به غذا ،تواه به صانعتیشادن و ارتباطات بین استعمار ،بردگی نژادی و انگ را ارا ه
میدهد .فصااام دوم خوانندگان را تشاااویق میکند تا در مورد غذا بهعنوان یک کالا
بیندیشند« ،نهفقط بهعنوان امرارمعاش ب له بهعنوان سرمایهی بالقوه» (ص .)11در هر
دو فصام توضایوات فوقالعاده روشاانی از نظریههای کارم مارکس واود دارد :ارا هی
درکی از سرمایه به خوانندگان ،بهعنوان یک راب ه (ص )33-31و دانشی عم ی نسبت
باه نظریاهی ارزش ماارکس (ارزش ،ارزش اضاااافی و زماان کار لازم) و کاربرد آن در
سیستمهای غذایی (ص.)11-11
فصاام سااوم به ماللیت ،تاریلچهی مناساابات ماللیت و ارتباط آنها با آرمانهای
انبشهای راهبری غذایی میپردازد .هولت هیمهنز بهشادت خواستار تجدید ساختار
ماللیت اساات و خاطرنشااان میکند که مناساابات ماللیت خصااوصای ،تأثیرگذاری بر
تصااامیمگیری را موادود باه افرادِ ذیندع در مااللیت میکند ،در حالی که ماللیت
عمومی و مشااترک زمینهی تصاامیمگیری و کنترم دموکراتیک را ایجاد میکنند .در
این فصم ،هولت هیمهنز با راوع به کارم پولانی ،در میان سایر اندیشمندان ،دربارهی
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زدودن تدریجی مؤسااسااات عمومی و کمونها توسااط نیروهای غیرقانونی بازار متذکر
میشااود« :فااعه مربوط به ماللیتهای مشااترک (کمونها) نیساات ب له مربوط به
کالاییشدن طبیعت و بنرهکشی خصوصی و غیرقانونی از منابع آن است» (ص.)22
هولت هیمهنز در فصام چنارم به بررسای تلامم کشااورزی سرمایهدارانه و ظنور
مزارع صانعتی میپردازد .در ایناا از نیروهای اقتصاادی که مواب کشاورزی فشرده
میشااوند و اینکه چهگونه این امر نشااانهی بیماری تولید مواد غذایی اساات که هد
ساارمایه میشااود ،چلیدهای مدید مییابیم .همچنین ر وب م البی را از رویلردهای
اقتصاااد س ایاس ای ساابز برای تدلر در مورد راب ه بین طبیعت و ساارمایهداری ،بهویژه
برداشااات ماارکس از «شااالاا متاابولیک» ،فرایندهایی که در آن سااارمایهداری،
صنعتیسازی و شنرنشینی اریانهای یک طرفه از مواد غذایی را ایجاد میکند که به
تو یمرفتن حاصا لیزی خاک بهعنوان بلشای از کشااورزی صانعتی منجر میشود،
مییاابیم 1.)134-122(.در این زمیناه هولات هیماهنز از ااایگزینهاایی با مقیاب
کوچلتر برای کشاورزی صنعتی حمایت میکند ،و به توضیج رویلردهای «بومشناسی
کشاااورزی» برای پایداری مزرعه میپردازد و از یک «اقتصاااد اخ اقی» که «مناساابات
متقابم تنظیمشااده توسااط اامعه را بر مناساابات کالایی (بازار) اولویت میدهد ،مانند
تعاونیهای مبتنی بر ارزش ،بازارهای کش ااورزان ،انجمنهای کشاااورزی توت حمایت
اامعه (' ،)CSAکمونهای غذایی' که در آنها غذا نه بهعنوان یک کالا ب له بهعنوان
یک کالای عمومی در نظر گرفته میشود»( ،)132حمایت میکند.

 1به اان ب امی فاستر« ،مارکس و شلا در متابولیسم انانی طبیعت» مرااعه کنیدMonthly ،
 1 ،Reviewدسامبر  .2113درhttps://monthlyreview.org/2013/12/01/marx- :
rift-universal-metabolism-nature/.
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زنان عضرو ممم کاراورزان خردهمالک ارگانیک زیمبابوه ،عضرو سازمان، La Via Campesina
بذرهای خود را در نمایاگاه بذر به نمایش می گذارند.

روابط بین طبقه ،انساایت و نژاد در فصاام پنجم مورد واکاوی قرار میگیرد .در
اینجا هولت هیمهنز تق یم ارزش کار زنان را که توسط روابط مردسالارانه شلم گرفته
اسات براساته میکند .این کتاب همچنین در مورد نمودهای ملت م نژادپرستی که
به ساایسااتمهای غذایی مربوط میشااوند بوث میکند :بردهداری نژادی و نیروی کار
نژادی شااادهی معااصااار در زمینهی تولید غذا ،و همچنین ارتباط بین رژیم غذایی،
ساا امتی و نژاد .در این زمینهی درهمتنیده (اینترساالشاانام) ،هولت هیمهنز به آن
اتوادی که برای تغییر سیستم غذایی سرمایهداری مورد نیاز است اشاره میکند« :غذا
نهفقط نگرانیهای مربوط به طبقه ،ب له موارد مربوط به انسااایت و نژاد را نیز در بر
میگیرد .این بدان معنی اساات که غذا فرصااتی برای ایجاد اتواد بر اساااب منافعی
'گستردهتر از منافع خود ما' فراهم میکند» (.)121
دو فصام پایانی کتاب بورانهای فع ی پیرامون تغییرات غذایی و اق یمی را بیان و
فرصاااتهاای تووم بنیاادی را بررسااای میکناد .هولت هیمهنز در اینجا طرحهای
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پیشااننادی برای «افزایش پایدار» را رد میکند ااااا یعنی که این اَشاالام متمرکز و
فشااردهی کشاااورزی اساات که تأثیرات زیسااتموی ی را به حداقم میرساااند اااا و
خاطرنشاان میکند که این امر به مشال ات توزیعی ذاتی سرمایهداری نمیپردازد (-3
 .)112در عوض راهحام مورد حماایت هولت هیمهنز «مزارع کشااااورزی در مقیاب
کوچاک [اسااات کاه در حام حاضااار با اساااتداده از روشهایی که در هماهنگی با
مویطزیست کار میکنند بازدهی بالایی دارند و توزیع مجدد ثروت در سیستم غذایی
را عم ی میکنند» (.)113
اما چ ور باید به آنجا برساایم؟ هولت هیمهنز در این مورد صااریج اساات« :ما به
انبشاای نیاز داریم که بتواند یک ساایسااتم غذایی مبارز دموکراتیک را به ندع فقرا و
مظ ومین در ساا ج انانی و مو ی ایجاد کند ،و بهشااال ی مؤثر رژیم غذایی نلبه و
نولیبرالی را به عقب بازگرداند» ( .)232در اینجا ع یرغم دشواری کار ،ارزیابی صریوی
واود دارد .به یاد داشته باشیم که یک سیاستزدایی افراطی از حوزهی عمومی واود
داشاته اسات ،و همراه با آن نابودی انبشهای سیاسی بهندع سازمانهای غیر دولتی
که اغ ب مجبور به کار درون پارامترهای تعیینشده توسط دولت و بازار هستند .هولت
هیمهنز اساتدلام میکند که مسئ هی اص ی ،ا ت ا تاکتیلی است .یعنی یافتن اهدا
انبشاای که بتواند انبشهای متنوع ااتماعی را برای یک هد مشااترک گرد هم
آورد:

ا ت اا های اساااتراتژیک آنهایی هساااتند که در آن افراد و
ساازمانها بر سار یک موضع یا اقداماتی موافقت میکنند که یک
پ تدرم س ایاس ای پایه را به اشااتراک بگذارند .بهعنوان مثامLa ،
) Via Campesina (LVCو مارش انانی زنان ()WMW
یک ا ت ا استراتژیک ایجاد کردند در حالی که  WMWراهبری
غذایی را بهعنوان مؤلدهای در پ تدرم آزادی زنان در نظر میگرفت،
و  LVCمتعناد باه پاایااندادن باه تمام خشاااونتها ع یه زنان
بهعنوان شاارط لازم برای راهبری غذایی بود .همگرایی دو انبش
از قادرتمندترین انبشهای ااتماعی در انان دارای پیامدهای
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سایاسای گساتردهای است ،بهویژه برای زنان ،که بیشترین غذای
انان را به عمم میآورند (.)234
ا ت ا در اینجا بهعنوان یک اساااتراتژی اصاا ی در انت بازساااازی یک حوزهی
عمومی سایاسای درک میشود .و م مئناً ،فلر میکنم هولت هیمهنز درست میگوید
که این تننا اساتراتژی واقعبینانهی در دسترب چپ است اااا یعنی ایجاد ا ت ا های
اسااتراتژیک که بر اهدا مشااترک تمرکز دارد تا بر انواع تغییرات ساااختاری موردنیاز
برای ایجاد انانی که میخواهیم در آن زندگی کنیم ،تأثیر بگذارد.
با این حام ،اینااسااات که میخواهم تأمم کنم :دقیقاً چگونه انبشهای مدافع
حیوانات با این تصاویر ساازگار میشاوند؟ آیا میتوان انبشهای غذایی را تصور کرد
که با مدافعان آزادی حیوانات ا ت ا کنند؟ و توت چه شااارای ی این امر املانپذیر
اسات؟ این پرسشها را به این دلیم م رح میکنم که به نظر میرسد آزادی حیوانات
تا حدی از سایاسات بسایاری از انبشهای غذایی کنار گذاشاته شاده است .درست
اسااات که حداقم برخی از انبشهای غذایی با حمایت از تولید در مقیاب کوچکتر
که اغ ب گدته میشااود رفتار «انسااانی»تر با حیوانات را املانپذیر میسااازد ،بهدنبام
بنبود رفاه حیوانات هستند اااا یعنی ت اش برای کاهش رنجهای غیرضروری مرتبط با
اساتداده از حیوانات برای غذا .اما سیاست رادیلامتر مرتبط با پایاندادن به استدادهی
انسااان از حیوانات غیرانسااانی با اهدا بسایاری از انبشهای غذایی سااازگار به نظر
نمیرساااد؛ چرا که حتی دیدگاههای رادیلام راهبری غذایی ابقای حیوانات بهعنوان
کالاها و منابع ارزش را مس م فرض میکنند.
راهنماای غاذا برای سااارماایهداری نگرانیهای من در مورد این ق ع ارتباط بین
خطمشی انبشهای غذا و خطمشی آزادی حیوانات را تقویت میکند .هولت هیمهنز
ق عاً از نگرانیهای اخ اقی مربوط به اساتدادهی انسان از حیوانات ،بهویژه در زمینهی
دامداری صاانعتی آگاه اساات .هولت هیمهنز نگرانیهای واضااوی را دربارهی تأثیرات
صاانعتیشاادن برای رفاه حیوانات م رح میکند (به ویژه به صاادوات  11-11مرااعه
کنید) .بهعنوان مثام ،در کتاب « افزایش ساارعت بیولوژیلی» مرتبط با تشاادید تولید
گوشت یادآوری میشود« :گاوها بیش از هر زمان دیگری شیر تولید میکنند ،اما عمر
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بسایار کمتری دارند و فقط در عرض چند ساام فرساوده میشوند .مرغداریها اکنون
میتوانند مرغها را طی هشااات هدته از اواه تا مرغ گوشاااتی پرورش دهند» (ص
 1.)22با این حام ،این نگرانی دربارهی اثرات دامداری صنعتی لزوماً به نگرانی در مورد
خشاااونات مربوط باه اساااتدااده از حیوانات یا موقعیت آنها بهعنوان دارایی منتقم
نمیشاود .هیچ پروژهی رادیلالی در اینجا توصایم نشاده است که با کاهش و از بین
بردن خشاونت ع یه حیوانات همراه باشد و هیچ پروژهای که وضعیت مدروض ماللیت
حیوانات را برهم بزند واود ندارد.
در واقع ،در این کتاب ،زمانی که نگرانی در مورد حیوانات و وضعیت مایم کبودن
آنهاسات درگیر سایاست عجیبی میشود .گری فرنسیون سامها پیش به ما یادآوری
کرد که وضاعیت دارایی حیوانات «تعارضاات کاذب» ایجاد میکند که اساساً در مورد
رهایی حیوانات از این وضعیتِ مایم کبودن نیست ،ب له بوثوادلی در مورد نووهی
اساااتدااده از حیواناات بهعنوان مام اسااات 2.از برخی انات ،میبینیم که نظریهی
فرنس ایون در اینجا بهکار گرفته شااده اساات .هد انبشهای راهبری غذایی تأمین
حقوق ماللیت و کنترم بر تولید مواد غذایی بهعنوان یک پروژهی آزادی برای انساااان
اسااات .باا این حاام ،حیوانات همیشاااه بهعنوان دارایی باقی میمانند ،تقریباً گویی
موقعیتی غیر از این غیرقاابام تصاااور اسااات .و بنابراین ،بنترین چیزی که حیوانات
میتوانند به آن امیدوار باشاند راب هی ماللانهی منربانانهتر و «انسانی»تر است .مثالی
از این را در بواث هولات هیمهنز در مورد تأثیر ماهیگیری صااانعتی بر روی امعیت
ماهیان و تأثیر غیرمساتقیم آن برای ماهیگیری در مقیاب کوچک دسااتی و معیشتی
 1همچنین به راج پاتم مرااعه کنید“A Chicken Nugget Theory of Capitalism ” .
 The Nation. 7 November 2017.در:
https://www.thenation.com/article/a-chicken-nugget-theory-ofcapitalism/.
2 Gary L. Francione. Animals as Persons: Essays on the Abolition of
Animal Exploitation. New York: Columbia University Press, 2008, p
63
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شاهد هستیم .در اینجا به ما گدته میشود که« :مشلم واقعی در کاهش ماهیان ،صید
بیش از حد توساااط تعداد زیادی از ماهیگیران نیسااات ،ب له کشاااتیهای ماهیگیری
صانعتی عظیم در استجوی سود انانی هستند که با تورهایی که به کم دریا آسیب
میرساااانناد ،بیش از حاد مااهیگیری میکنند» (ص .)21این بهتعبیری نمونهای از
«تعارض کاذب» فرنسایون است :تلریب مداوم امعیت ماهیانی که ماهیگیریِ مو ی
را توتتأثیر قرار دادهاند ق عاً نشااندهندهی یک منازعه است ،اما این یک تعارض بر
سار منافع ماللانه نساابت به حیوانات اسات .ع ایق خود ماهیها اااا مربوط به زندگی
خود ،رفاه و شلوفایی آنها ااا م مئناً در اولویت قرار ندارند 1.اینکه آیا ما حیوانات و
وضااعیت آنها را بهعنوان یک نگرانی س ایاس ای برای چپ در نظر میگیریم ،برای نوع
انانی که ما در راه آن ت اش میکنیم ،پیامدهای بسااایار دارد .همان طور که هولت
هیمهنز تأکید میکند ،حقوق ماللیت منافع ایجاد میکند ،و هد سیاستهای مترقی
باید به حداقم رساااندن تأثیرات مندی منافع ماللیت خصااوصاای از طریق فرایندهای
دموکراتیک باشااد .آیا همین روندهای دموکراتیزهکردن در مورد حیوانات نیز صاادق
نمیکناد؟ اگر فقط میتوانیم حیوانات را به عنوان دارایی تصاااور کنیم ،آیا میتوانیم
بهشال ی واقعبینانه دنیایی را در نظر آوریم که فراتر از انسانمووری خود ما باشد و از
خشاونت شادیدی که حیوانات را در معرض آن قرار میدهیم بلاهد؟ آیا یک سیاست
غذایی نباید هد ایجاد مناساابات بر اساااب منافعی «گسااتردهتر از منافع خود ما»
داشته باشد؟
با این حام ،میخواهم مسااائ ه را بهروش دیگری م رح کنم ،و این مربوط به یک
شالا مدنومی در اقتصااد سایاسای چپ و چگونگی فنم آن از سرمایهداری و تولید
اساات :یعنی مربوط به وضااعیت حیوانات به عنوان کارگران .کار بهدلیم نقش مووری

 1در انجام این مشاهدات ،و همان طور که بوث خواهم کرد ،من از موضوعات عمیق ااتماعی ،فرهنگی
و اقتصادی آگاه هستم که استداده از حیوانات را در س ج انانی برای غذا رواج میدهد ،از ام ه اهمیت
غذای حیوانی برای اوامع مو ی و اولویتبندی آنها در زمینههای فرهنگی خاص .با این حام عجیب
است که به نظر نمیرسد در بوثهای مربوط به صید ماهی بهعنوان دارایی «مشترک» ،دیدن این
موضوع از منظر خود ماهیها اهمیتی داشته باشد.
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آن در تولید ارزش و اولویتی که کارگر در مقاومت در برابر سرمایهداری دارد ،مقولهی
منمی در اندیشااهی چپ اساات .مشاانور اساات که مارکس با این ایده که حیوانات به
همان روش انسانها کار میکنند ملالم بود :دستنوشتههای  1144مارکس بهوضوح
تداوت اساااس ای مدروض بین نووهی کار انسااان و حیوان را بیان میکند و توانایی کار
خ اقانهی آگاهانه را فقط به انساان نسابت میدهد 1.بدون شک بلش اعظم نظریهی
چپ این فرضیهی انسانموور را که کار انسان عامم سازندهی انان است ،حدظ کرده
است .در واقع ،به نظر میرسد هولت هیمهنز این فرض را تلرار میکند:

تمام کالاها ،از ام ه مواد غذایی ،موصاولات کار انسانی هستند.
حتی عسام سااختهشاده توساط زنبورها نیز باید توسط کار انسانی
امعآوری و پردازش شاود .قارچهای وحشی هنوز باید امع شوند؛
نماک بااید در حوضاااچههای تبلیر اساااتلراج یا تولید شاااود؛ و
ماهیهای وحشای باید صاید شااوند .حتی سااالنهای ادید و کام اً
خودکار شایردوشی برای تولید و نگنداری دستگاههای شیردوشی و
مراقبت از حیوانات به کار انساااانی احتیاج دارند .به هر ترتیب ،کار
انسانی ااا اسمی و ذهنی ااا در تمام کالاها مشترک است و بهطور
مساااتقیم یا غیرمساااتقیم ارزش کار را در هرچیزی که میخریم و
میفروشیم میگنجاند(ص.)11
مسا ماً ،کار انسانی مؤلدهای از ارزش است که در تمام فرایندهای تولید در اوامع
انساانی تولید میشود .با این حام ،پاراگرا فوق نشان میدهد که کار غیرانسانی یک
نقش اسااسای دارد :روشن است گاوها مجبورند شیر تولید کنند ،تا با تولید ارزش در
زنجیرهی تولید ،روند تولید به موفقیت برساااد .فقط خودخواهانهترین انساااانمووری
تصااور میکند که صاارفاً کار انسااانی این ارزش را تولید میکند .و اکنون گروهی از

1 See Karl Marx. Economic and Philosophical Manuscripts of 1844.
At:
https://www.marxists.org/archive/marx/works/1844/manuscripts/labo
ur.htm
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پژوهشاااگران که تعدادشاااان رو به افزایش اسااات معتقدند که در واقع حیوانات کار
 همچنین1.میکنند و این بلش منمی از روند تولید اساات که بیارزش شااده اساات
نظریهی سااابز اخیری واود دارد که بر این تأکید دارد که تمام تولیدات بهطور حتم
2. کار پرداختشده و پرداختنشده است،ترکیبی از طبیعت انسانی و غیرانسانی
 پیامدهای زیادی در مورد چگونگی،این ایاده کاه حیوانات ارزش آفرینی میکنند
 چیزی که من و دیگران ساعی در کشم آن،خوانش ما از نظریهی ارزش مارکس دارد
 حداقم یک برداشت این است که فقط انسان نیروی کار سرمایهداری نیست و3.داریم
توسااعهی ساارمایهداری صاانعتی نیز به همان اندازه فرایندی از به انقیاد درآوردن کار
 ما باید ساارمایهداری را بهعنوان فرایندی، در این زمینه.انسااان و حیوان بوده اساات
 و به همین ترتیب کار تمام مواودات،درک کنیم که خواهان تسااا ط بر تمام زندگی
 حیوانات غیرانسانی شاید بزرگترین نیروی کار سرمایهداری باشند، در حقیقت.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-thelabour-of-animals/. See also Brian Whitener, “Animal Accumulation,”
Blindfield: A Journal of Cultural Inquiry. 4 August 2018.
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و با برخی از طاقتفرسااترین شارایط روبرو هستند :کنترمهای شدید بر رژیم غذایی،
حرکت و تولیدمثم ،و خشاونتی عظیم که شاامم اشلام سیستماتیک رنج و مرگ در
مقیاب وسایع اسات .مقاب ه با سرمایهداری بهمعنای کار همزمان برای ساختن انانی
اسااات که ترایج میدهیم در آن زندگی کنیم؛ انانی که به اَشااالام مداوم و عمیق
اساتثمار ،خشاونت و سا ه متلی نیسات و شلوفایی انانی را ارتقا میدهد .در این
زمیناه ،اگر ا ت ا ها برای پایاندادن به سااارمایهداری بر پایهی تداوم بنرهکشااای از
حیوانات بنا شود ،مسئ هساز خواهند بود.

م مئن نیستم که ارااع مستقیم نگرانیهای فوق بهصورت انتقاد خ اب به هولت
هیمهنز من قی باشااد .از این گذشااته ،این کتاب موضااع نظری انبشهای راهبری
غاذایی را منعلس میکند ،و تجسااام ا ت ا های مادی اسااات که با نیروهای متنوع
ااتماعی شالم گرفته اسات .اما این کتاب نشانی از موقعیت فع ی آزادی حیوانات در
سیاست چپ است .تا حدی ،عدم موفقیت یک راهنمای غذایی برای سرمایهداری
در طرح انتقادی مشلم نقش مداوم حیوانات ا بهعنوان غذا و کار ا توت سرمایهداری،
موصاااوم انزوای انبشهاای طرفاداری از حیوانات از انبشهای راهبری غذایی و
مبارزات چپ بهطور ک یتر اساات .راهحم باید این باشااد که مدافعان آزادی حیوانات
بیشتر درگیر انبشهای راهبری غذایی شوند و روی ایجاد ا ت ا کار کنند اااا به هر
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حام ،این یک پروژهی ب ندمدت خواهد بود .هولت هیمهنز در یک راهنمای غذایی
برای سرررمایهداری چشااامانداز نوساااازی چپ را ارا ه میدهد .این به ا ت ا های
تاکتیلی با طیم وساایعی از انبشهای ملت م احتیاج دارد .این چشاامانداز باید به
گدتگو ،مذاکره و ایجاد اتواد با انبشهای طرفدار حیوانات گسترش یابد.
این مسااائ اه مجموعاهای از چاالشهاا را برای مادافعان آزادی حیوانات براای
میگذارد .توت چه شرای ی چنین اتواد تاکتیلی بین مدافعان حیوانات و انبشهای
غذایی املانپذیر اساات؟ بدینی اسااات که چشاااماندازِ یک سااایاساااتِ ا ت ا بین
انبشهای رادیلامِ راهبری غذایی و انبشهای مدافع حیوانات با موانع موسااوس ای
روبرو اسااات .بهطور طبیعی ،چنین اتوادی باید با آگاهی از نقش اقتصاااادی واقعی و
مداوم حیوانات ،هم بهعنوان تولیدکنندهی ارزش و هم بهعنوان اق ام دارایی ،برای امرار
معاش کشااورزان و دامداران کوچک در سا ج انان باشد .حیوانات در س ج انانی
برای بسااایاری از مردم بهعنوان مادهی غذایی معیشاااتی باقی میمانند و سااانتهای
فرهنگی دیرینهای در زمینهی اساااتداده از حیوانات بهعنوان غذا واود دارد .م مئناً،
باایاد بپاذیریم که حداقم برخی از مدافعان آزادی حیوانات پروژههای اساااتعماری و
امپریاالیساااتی را بهشااالم حمایت از آنها برای تغییر ،تداوم دادهاند :بهعنوان مثام
مدافعان آزادی حیوانات که بدون در نظر گرفتن تاریلچهی س ب ماللیت و حاکمیت،
با شالار بومی بهعنوان یک عمم فرهنگی ملالدت میکنند؛ یا وگنهای ساادیدپوست
ک
بدون در نظر گرفتن ارتباط طولانی بین اساتعمار ،انانیسااازی و بازسازی هژمونی ِ
رژیمهای انانی که از آن نتیجه شااده اساات ،به افراد غیرساادیدپوساات میگویند که
چاهچیزی باایاد بلورناد .ماا همچنین باید صاااادقانه اذعان کنیم که حداقم برخی
انبشهای وگن در سایاست مبتنی بر مصر شریک بودهاند که شرایط انانی تولید
را نادیده گرفته و به سااخت و تولیم سایستم غذایی سرمایهداری کمک کرده است.
بهطور طبیعی ،هرنوع ساایاساات ا ت ا بین انبشهای راهبری غذایی و انبشهای
مدافع حیوانات نیاز به مسایریابی در این عرصاه و شناسایی پروژهها و اهدا مشترک
دارد .مدافعان حیوانات باید استراتژیهای خود را تنظیم کنند و برای ایجاد ا ت ا های
معنیدار مملن است نیاز به مصالوه داشته باشند .با واود این ،ایجاد ا ت ا به توافق
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تمام شااارکا بر سااار یک هد مشاااترک نیاز دارد .آیا انبشهای آزادی حیوانات و
انبشهای راهبری غذایی آرمانهایی مشاترک برای اامعهای که میخواهیم بسازیم
دارند؟ آیا ا ت ا املانپذیر است؟
پیوند با منب اصلی:
?Food Sovereignty Without Animal Liberation

