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و  سمیمارکس یاتحاد برا یمولر اعضا دیویبرنهولد و د نیستیکر نگ،یورد لیدان

 ییمختلف رها یهااز گروه یاسیانجمن س کیاتحاد  نیهستند. ا واناتیح ییرها

از  تیمنظور حما. اتحاد بهقرار دارد سیآلمان و سوئ در است که مرکز آن واناتیح

 یها بر مبارزه براآن ریتأث لیدلبه سمیمارکس یهادهیا ینقد و بحث درباره ق،یتحق

حاد ات نیشکل گرفت. ا یجنبش عمل یبرا دیجد یکردیو کمک به رو واناتیح ییرها

 منتشر کرد 7102 هیرا در اول ژانو واناتیح رهاییو  سمیمارکس یتز درباره 82

همراه ها بهآن .رجوع کنید[ جااینبه  _تز توسط همین مترجم ترجمه شده است  01]

 Animal Liberation ریسردب و،یجان آدار کلیاتحاد با ما گریعضو د دو

Currents لیو آور 7101نوامبر  نیب لیمیا قیمصاحبه از طر نیگفتگو کردند. ا 

 انجام شده است. 7102

 

 یهادر آلمان با جنبش واناتیح یآزاد یهاجنبش یخچهیتار

فرد بهدارد، اما در چارچوب منحصر یروشن ییسودر غرب هم خواهانهیآزاد

 نظر به نیهمچن است. افتهیگسترش  زیآلمان ن یآلمان و جامعه یفلسفه

 ییاروپا یهااز جنبش گرید یو برخ یشمال یکایاز آمر رترید یکم که رسدیم

 د؟ییبگو خچهیآن تار یدرباره یاند. ممکن است کمافتهیتوسعه 

 یو آزاد واناتیحقوق ح یهاموج جنبش نیآخر توانیآنچه که م یخچهیتار

ها در آن زمان جنبش نیا آغاز شد. 0211 یاز اواخر دهه د،یدر آلمان نام واناتیح

 «گرارفاه»گرچه در واقع  کردند،یم فیتوص واناتیح انیگراعنوان رفاههنوز خود را به

 ینظر و یاسیس یهابحث نبودند. مینیبی( که امروز میی)و بورژوا یستیرفرم یمعنابه

 یستیآنارش یسابقه یفعالان دارا شتریب موضوعات تازه آغاز شده بود. نیدر مورد ا

 نیبر ا شد. سیسأت 0211 یبه حزب سبز بودند که در آغاز دهه یوابستگ ای مستقل

 ود.ب« ستم یپارچگکی» یکردهایو رو یاخلاق یاز فلسفه یازهیها آماساس، مواضع آن

 نیاز جمله، منجر به اول ،یریگجهت نیا بود. میاقدام مستق یآن زمان، دوران سلطه

 گناهیتمام متهمان ب 0در هامبورگ شد. واناتیفعالان ح هیعل «سمیترورضد»دادگاه 
                                                      

0 http://www.taz.de/!288185/ 

https://www.facebook.com/notes/marxismus-und-tierbefreiung/18-theses-on-marxism-and-animal-liberation/797354620467883/
https://wp.me/p2GDHh-54J
http://www.taz.de/!288185/
http://www.taz.de/!288185/
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 انیر پاد -زود رخ داد  خیلی ترکالیراد اناتیو جر انیگرارفاه نیشکاف ب شناخته شدند.

  .0221 یو آغاز دهه 0211 یدهه

 یریدرگچپ خودمختار منجر به  یهاو بخش واناتیجنبش حقوق ح نیاختلافات ب

( در هامبورگ در «واناتیحقوق ح یهفته)» Tierrechtswocheدر  یکیدئولوژیا

 یهایبنداز گروه یدر برخ یمجدد یریگجهتامر منجر به  نیا 0شد. 0221سال 

از اشکال  یانتقاد نیو تدو یها شروع به پرداختن به مباحث نظرآن جنبش شد.

 یهزاره یهاسال نیدر اول خودمختار کردند که در آلمان غالب بودند. یهااستیس

 یسنت یانتقاد یهیبر نظر یمبتن دیجد یچرخش خود را در مواضع نظر نیا د،یجد

خود را در  رگذاریکتاب تأث 7خیموتر تیرگیب کرد. انیو مارکوزه ب مریآدورنو، هورکها

در  3وبر، مارکس و مکتب فرانکفورت یدر کارها وانیح -روابط انسان  یمورد مسئله

ر سطح د یغاتیتبل یهاتیفعال یبستر برا نیدر همان زمان، اول منتشر کرد. 7111سال 

صنعت  هی)تهاجم عل Offensive gegen die Pelzindustrieشد:  جادیا یمل

 یاندک 4آغاز شد. زیتجارت خز ن هیعل زیآمتیموفق یهاکارزاراز  یسر نیخز(، و اول

 یهاانیموشه زاکرمن به جر یلیاسرائ -ی هودیو پروفسور منتقد  پردازهیپس از آن، نظر

مکتب  راثیکمک کرد تا م واناتیو حقوق ح یخواهیآزاد یهاجنبش کالیراد

  قرار دهند. یمورد بررس واناتیح یآزاد استینفع س فرانکفورت را به

                                                      

0 https://al-archive.lnxnt.org/?p=377 
7 Birgit Mütherich 

 یشناسدر جامعه وانیانسان ـ ح یرابطه یکه مسئله یآلمان رگذاریشناس تأثجامعه( 7100 - 0212) 

https://www.tierrechtsgruppe- وبر، مارکس و مکتب فرانکفورت را نوشت.

zh.ch/?p=1657 

3 http://lit-verlag.ch/isbn/3-8258-4753-1 

4 https://offensive-gegen-die-pelzindustrie.net/wordpress/ 

https://al-archive.lnxnt.org/?p=377
https://al-archive.lnxnt.org/?p=377
https://www.tierrechtsgruppe-zh.ch/?p=1657
https://www.tierrechtsgruppe-zh.ch/?p=1657
https://www.tierrechtsgruppe-zh.ch/?p=1657
http://lit-verlag.ch/isbn/3-8258-4753-1
http://lit-verlag.ch/isbn/3-8258-4753-1
https://offensive-gegen-die-pelzindustrie.net/wordpress/
https://offensive-gegen-die-pelzindustrie.net/wordpress/
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 8692، دیگودانشگاه کالیفرنیا، سن ،سیویمارکوزه و د

 هربرت مارکوزه -« در انتظار انقلاب است زین عتیطب»

 سیویآنجلا د -«است یانقلاب دگاهیاز د یبخش بودنوگن»

آوردن به  یرو»عنوان به یقبل یگووخصوص به آنچه شما در گفتمن به

تا  8009 یهاسال نیب باًیآلمان، تقر واناتیح یدر جنبش آزاد «سمیمارکس

آن چرخش در عمل چقدر مهم و  مند هستم.علاقه ،دیاکرده فیتوص 8002

 د؟یدهینسبت م یزیو آن چرخش را به چه چ -بود  رگذاریتأث

Aktion Nord (TAN)-Tierrechts (حقوق حیوانات شمال کارزار)،  که

 _ Assoziation Dämmerung (Association Dawnعنوان امروزه به

را در هامبورگ با  یمهم یکنگره 7112در سال  شود،ی( شناخته مدمدهیانجمن سپ

آثار  0.داد بیاز آدورنو( ترت ی)عبارت «تیابد یسنگ دلنرم کردن »عنوان 

 یمیدنگار و فعال قعنوان توسط روزنامه نیبا هم یکنگره در کتاب نیکنندگان اشرکت

 7استال منتشر شده است. تیسوزان و واناتیح یآزاد

                                                      

 هی کنگره مراجعه کنید بدرباره 0
 http://www.tierrechts-aktion-nord.de/kongress/kongress.html 
7 Susann Witt-Stahl (ed.), Das steinerne Herz der Unendlichkeit 
erweichen: Beiträge zu einer kritischen Theorie für die Befreiung der 

http://www.assoziation-daemmerung.de/
http://www.tierrechts-aktion-nord.de/kongress/kongress.html
http://www.tierrechts-aktion-nord.de/kongress/kongress.html
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 و دانیقیموس لسوف،یمارکو ف بود. یزیکنندگان مارکو مائوراز مشارکت یکی

 است. یادانتق یوانیح - یاز مطالعات انسان یعیوس ینهیفعال در زم ییایتالیروشنفکر ا

نتشر از او م یپرستنه تز در مورد گونهکنگره،  یقبل از برگزار ی، اندک7111در سال 

 یهااو در کتاب سوزان، که حاصل صحبتمتعلق به تزها همراه با دو فصل  نیا 0شد.

 اتوانیح یو آزاد یانتقاد یهیکه قبلاً در مورد نظر ییهاگروه یدر کنگره بود، برا یو

 بود. گذارریتأث اریبحث کرده بودند، بس

 ینهیر زمد یکیزیو متاف یخیتار یستیالیماتر کردیرو نیتفاوت ب ،یزیمائور یتزها

 ییوان الگوعنبه نگریس تریپ یاو از فلسفه داد. حیصورت فشرده توضرا به واناتیح یآزاد

 نیارکو ام یاساس یدهیا استفاده کرد. یکیزیمتاف یپرستگونهخود از ضد فیتعر یبرا

ها آن و برتر از واناتیاز ح ریغ یزیانسان چ نکهیاعتقاد ما به ا - یپرستگونه»است که 

 یپرستهگوناست که ضد یزیچ ریتأث شتریب نی. درعوض، استین زیچ چیعلتِ ه -است 

 یبارز برا ینمونه کی «یپرستگونه» جا،نیدر ا «نداده است. حیهنوز توض یکیزیمتاف

 یتصاداق سیپراکس ریتأث نیو ا دندینام« روبنا»است که مارکس و انگلس آن را  یزیچ

 یحت .نداده است حیهنوز توض یکیزیمتاف یپرستگونهکه ضد «یزیچ» -است  یاسیس

 ارند.د یتوجهقابل ریتأث یکیزیمتاف یکردهایرو ،یوانیح - یامروزه در مطالعات انسان

 یآزاد یدرباره یترقیعم یهابه بحث -مداخلات مارکو  ژهیوو به -کتاب سوزان 

با  یکیزیمتاف یپرستگونهحال، همزمان، ضد نیبا ا شد.منجر  سمیو مارکس واناتیح

 قدرت زبان،یجهان آلمان یهایدر آکادم «یوانیح _ یمطالعات انسان» یهانهیظهور زم

 کالیو راد برالیچپ ل یروهاین یها هنوز تحت سلطهعرصه نیا .یافتیم یادیز

 یکردهایشبکه(، رو - کنشگر ی)از جمله تئور ییساختارگراهستند که پسا کیدموکرات

                                                      
Tiere, 2007  
https://www.amazon.de/Das-steinerne-Herz-Unendlichkeit-
erweichen/dp/3865690149 

 :دیابیب ریدر آدرس ز دیتوانیرا م یپرستنه تز درباره گونه 0
 http://apesfromutopia.blogspot.com/2011/03/nine-theses-on-
speciesism.html; Marco Maurizi’s website (Italian) is at 
https://marcomaurizi74.wordpress.com/ 

https://www.amazon.de/Das-steinerne-Herz-Unendlichkeit-erweichen/dp/3865690149
https://www.amazon.de/Das-steinerne-Herz-Unendlichkeit-erweichen/dp/3865690149
http://apesfromutopia.blogspot.com/2011/03/nine-theses-on-speciesism.html
http://apesfromutopia.blogspot.com/2011/03/nine-theses-on-speciesism.html
http://apesfromutopia.blogspot.com/2011/03/nine-theses-on-speciesism.html
https://marcomaurizi74.wordpress.com/
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از مکتب فرانکفورت را  یالتقاط ای «شدهمحتوایب» یهامختلف و قرائت دیجد یاخلاق

  .کنندیم جیترو

چپ آلمان  یعموم حرکتدر آن صورت گرفت،  ریاخ یتحول فکر نیکه ا یانهیزم

 ،یکارمحافظهبه راست و نو یاسیو س کیدئولوژیچرخش ا یبود: در پ مرکزسمت به

کاهش  یخیتار دادیو رو یسنت ستی/کمونستیالیو سوس کالیچپ راد فیتضع

 یاریسب که -ها و حزب سبز دمکراتالیسسو یدولت مل نیتوسط اول هانولیبرالی هزینه

 یدر سلطه یآلمان یهیسرما ،یاز نظر اقتصاد در آن داشتند. یادیز یدهایها اماز چپ

بازار کار و  یآزادساز لیدلبه یو حت -کامل بلامنازع بود  باًیتقر یشکلخود به

 یکسب سودها یبرا ییهاکار فرصت - هیروابط سرما یاز اشکال حقوق ییزدامقررات

 یمشارکت خود در جنگ تجاوزکارانه نیبا اول نیآلمان همچن به دست آورد. دیجد

در جنگ  نیو دوم ،یوگسلاوی یجمهور هیعل 0222دوم،  یآشکار پس از جنگ جهان

ار قر دییتأمورد یجهان گریباز کیعنوان مجدد خود را به یدار افغانستان، بازسازادامه

 یرو مسیبه مارکس» واناتیح یجناح از جنبش آزاد کیاگر بشود گفت،  ن،یبنابرا داد.

خلاف »این  نیامیوالتر بن ریتعببود، همان طور که به انیضد جر کیواقعاً  نی، اما ا«آورد

بر  بود و نه یاجنبش توده کیاز  ینه بخش نیمتأسفانه ابوده. « جهت پیمودن تاریخ

 .افتیازچپ تسلط  یشتریب یگستره
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 8082 هی، ژانو«واناتیح یو آزاد سمیمارکس یتز درباره 82»جلد 

 

 افت؟ی نیتکو «واناتیح آزادیو  سمیتز در مورد مارکس 82» چگونه

 واناتیح یبا فعالان آزاد 7104ما در سال  ،یفکر یهاانیجر نیآمدن از ا رونیبا ب

 هیرو در مورد نظ میبا ما داشتند ملاقات کرد یمشترک یهادگاهیو آلمان که د سیاز سوئ

در آن  .میرا آغاز کرد ییهادر جنبش بحث کیو مسائل استراتژ یستیمارکس استیو س
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جلسات  نیحال، ا نیبا ا .مینداشت یاتحاد رسم کی جادیا یبرا یازمان، هنوز برنامه

 یتسیالیو سوس یستیمارکس دگاهیاز د واناتیح یدر مورد آزاد یدیمف یهابحثموجب 

 یآن برا شتریدر دسترس قرار دادن ب نیو همچن -آن در جنبش  دشبریپ یبرا .شد

 هادگاهید نیهستند، لازم بود که ا «واناتیموضوع ح»مند به که عموماً علاقه یافراد

 شتریرها را بکاها و دستوربحث نیا میخواستیم نیما همچن داده شوند. حیتوض

در  (خیزور واناتی)گروه حقوق ح richüTierrechtsgruppe Z .میگسترش ده

 یسیسوئ برالیچپ ل ینامههفتهمکمل  - Antidotشماره از  کی 7104اواخر سال 

WOZ -  ار انتش کی نیا منتشر کرد. «واناتیح آزادیو  سمیمارکس»را با تمرکز بر

را که در آن زمان مورد  یاز نقد ییهااما مقالات آن جنبه ،نظریبود تا  یستیژورنال

 یاها به آن به ما نشان داد که در واقع علاقهواکنش گسترش داد. م،یدادیبحث قرار م

نه متأسفا وجود دارد. واناتیح یدر مورد آزاد یستیالیو سوس یدارهیسرمابه مواضع ضد

 ترجمه نشده است. یسیاز مقالات به انگل کیچیه

ما  داتحااکنون  چیزی راو  میکن کپارچهیخود را  یهاکه تلاش میگرفت میما تصم

فکر ا دهد که چر حیکه اساسًا توض میکن هیته یاهیانیب نیو همچن میده لیاست تشک

که  میداشت ازین یزیما به چ به هم تعلق دارند. واناتیح آزادیو  سمیمارکس میکنیم

 واناتیح یجوان در جنبش آزاد یخود هم به رفقا تیموقع یارائه یاز آن برا میبتوان

ها آن یوانهید وگنِ یدر تعجب بودند که چرا رفقا شهیکه هم ستیمارکس یو هم رفقا

 تیبه آن اهم دیبا سمیهستند که مارکس یزیچ واناتیکه ح کنندیمدام استدلال م

ا م .دیسال به طول انجام کیحدود  یروند نگارش و بحث گروه .میکن استفادهبدهد، 

 کیشکل به 7102 هیو در ژانوخود مکتوب  ینظر نیادیعنوان سند بنخود را به یتزها

 یجنبش آزاد دادیرو نیها را در چندپس از انتشار تزها، آن .میبروشور منتشر کرد

ها را به مختلف آن یکشورها یرفقا .میمورد بحث قرار داد ستیو چپ مارکس واناتیح

تر و بحث گسترده کی میکه بتوان میدواریما ام 0ترجمه کردند. یو فرانسو یسیانگل

                                                      

  آدرس موجود است: این در یفرانسو یترجمه 0
https://www.facebook.com/notes/marxismus-und-tierbefreiung/18-
thèses-sur-le-marxisme-et-la-libération-animale/836381626565182/ 

https://tierrechtsgruppe-zh.ch/
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 میندایم رهنگامید اریکه آن را بس واناتیح آزادیو  سمیرا در مورد مارکس یالمللنیب

 .میکن لیتسه

 

 
 8082دسامبر  وانات،یح آزادیو  سمیمارکس - «دیده انیبه کشتار پا: »Antidotجلد 

 د؟یکنیرا خلاصه م «تزها» نیا ینظر دگاهیچگونه د

 واناتیح یآن هم به جنبش آزاد دراست که  یستیمارکس کیکلاس دگاهید کی نیا

 واناتیح یکه آزاد میکنیما استدلال م .میپردازیم یستیو کمون یستیو هم چپ مارکس

تنها ممکن است با هم کار کنند بلکه در واقع لزوماً به هم تعلق دارند و نه سمیو مارکس
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 یکی: دشویم میتقس یاست که متن به دو فصل اصل لیدل نیبه هم متحد شوند. دیبا

چرا » یگریو د« باشد یستیمارکس دیبا یپرستگونهچرا ضد»کند که یاستدلال م

کر ما ف ،یخیتار یهاستیالیعنوان ماتربه «.پرست باشدگونهضد دیبا سمیمارکس

به  عتیو طب واناتیجامعه با ح یدرک رابطه یبرا واناتیح یآزاد استیکه س میکنیم

 زین واناتیدهد که ح صیتشخ دیبا سمیحال، مارکس نیدارد و در ع ازین سمیمارکس

 یوهیه شک ستین نیا معنایشکه  - ابندی ییاز استثمار و ستم رها ایمانند پرولتار دیبا

  .کندیشکل عمل م کیبه  قاًیدق هیسرما یلهیوسها بهو سلطه بر آن یکشبهره

 نیشتریکه در حال حاضر ب میدار یفکر اناتیبه جر یانتقاد یدر بخش اول، نگاه

 یاخلاق یفلسفه یعنی -دارند  واناتیح یو آزاد واناتیرا در جنبش حقوق ح ریتأث

ال ما استدل ساختارگرا(.)پسا برالیل یزیو اقتدارست برالیل ینقد حقوق ،ییبورژوا

اسخ پ ستندیقادر ن ت،یحال، در نها نیبا ا خود را دارند. یایها مزاآن یکه همگ میکنیم

مورد  یدارهیدر سرما واناتیح قاً یپرسش بدهند که چرا دق نیبه ا یبخشتیرضا

 عمل شودیکه انجام م یاوهیش نیبه ا یکشبهره نیچرا ا رند،یگیقرار م یکشبهره

 یخیتار سمیالیسپس ماتر .ردیگیپرستانه واقعاً از کجا نشأت مگونه یدئولوژیو ا کندیم

 که هم قادر است میکنیم یمعرف ینظر یمبنا کیعنوان و آثار مارکس و انگلس را به

 تیموقع لیتحل یرا برا ییابزارها نیهمچن پاسخ دهد.الات ؤس نیاست به ا یو هم ضرور

  .دهدیارائه م یدارهیدر سرما واناتیح یاقتصاد

 توجهیب واناتیبه ح سمیاگر مارکس گر،ید یکه از سو کندیبخش دوم استدلال م

 یدارهیکه سرما کنندیاستدلال م هاستیکه مارکس یدر حال باشد، متناقض خواهد بود.

ستثمار کارگر ا یطبقه ییرها یاگر بخواهند برا رساند،یم بیآس ایذاتاً به منافع پرولتار

ند، انکار کن واناتیح یامر را برا نیحال ا نیرا لغو اما در ع یدارهیو ستم سرما

ع موض کیبلکه  ست،ین ییگرااخلاق کی خودیخودبه نیا خواهند بود. یرمنطقیغ

رنج  دادن به انیپا یخود برا یدر اراده هاستیاست که مارکس یانقلاب - یادیبن یاخلاق

 چیه ،یخیتار یهاستیالیماتر یبرا .کنندیم جادیا یدارهیاز سرما یناش کیستماتیس

 وجود ندارد. یانسانریغ واناتیمنافع و حقوق ح توجه بهعدم یبرا یموجه لیدل
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 آزادیو  سمیاز مارکس یاز پژوهشگران با عناصر یاست که تعداد یمدت

و جان  برتینا دیویمانند د ییهاتیهستند، از جمله شخص ریدرگ واناتیح

کار  یمسئله .ایدر استرال ولیواد نشیمتحده و د الاتیسنبونماتسو در ا

 نیرا به تحرک واداشته و همچن بالیهر سونیمانند ج یسندگانینو واناتیح

مطرح شده  یستیخارج از چارچوب مارکس یهانیسیاز آکادم یتوسط برخ

 د؟یااقتباس کرده یزیچ هانیاز ا ایاست. آ

 یهاهنیزمبود که  یاسیس یانبود، بلکه مقاله کیمتن آکادم کیهدف ما نوشتن 

تعداد  ن،یبنابرا .کردیرا مشخص م واناتیح خواهانیو آزاد هاستیمشترک مارکس

به مارکس و انگلس، لوکزامبورگ،  یارجاعات دیتوانیاما م عمداً کم است. حیصر ارجاعات

از  یدایما تا حد ز ن،یعلاوه بر ا .یضمن یبرخ ح،یصر یبرخ - دیابیمارکوزه ب ایآدورنو 

ن، که در آ میاستفاده کرد میزبان داشتیکه در جهان آلمان ییهاخود در بحث اتیتجرب

دونا  ،ونیفرنس یمثلاً گر یهنوز به اندازه دیبریکه نام م یبا تمام احترام، پژوهشگران

ر است که د نیپاسخ کوتاه ا ن،یبنابرا اند.نبوده رگذاریآدامز تأث یکارول ج ای یهاراو

ها هنوز در مورد آن م،یآشنا هست ولیسانبونماتسو و واد برت،یاز ما با نا یکه برخ یحال

ار را بر اساس آث یکه موضع میلازم دانست نیو همچن .میاجمع بحث نکرده کیعنوان به

 .میکن نیتدو م،یدانیمحور نمانسان ایپرست ها را گونهمارکس و انگلس، که ما آن یاصل

اما  است. شهرت یافته یکم کیدر آلمان، حداقل در جهان آکادم بالیهر سونیج

ط مربو ییو بازآرا واناتیح در مورد مقاومت یمفهوم و یبر رو شتریاو ب افتیتمرکز در

ستثمار در برابر ا واناتیکه ح میکنیبرخلاف او، ما فکر نم بوده است. واناتیح تیبه عامل

 دیشکل خاص مف نیبه ا تیعامل بسط کهنیا ای کنند،یم« مقاومت»و ظلم بر خود 

از  میبود و انتقال مفاه قیکه لازم است در کاربرد اصطلاحات دق میکنیما فکر م باشد.

 واناتیکه ح ستیبدان معنا ن نیا .ستیآسان ن شهیهم واناتیکارگر به ح یطبقه

 ستیارکسعنوان مدر واقع، به .ستندین خیتار کنشگران ای روندیداوطلبانه به کشتارگاه م

طلاح اص« مقاومت»که  میکنیاما ما فکر م اند.نبوده سازخیها تارکه تنها انسان میدانیم

 یِ جمع ای یهر اقدام فرد .ستین کنندیم واناتیکه ح یکار یسازمفهوم یبرا یدرست
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ه ن - ستین یاقدام مقاومت کیطور خودکار به رهیو غ یهمکارامتناع، عدم رش،یپذعدم

 .واناتیح خیانسان و نه در تار خیدر تار

 نیا تیفیعنوان کارگر، کبه وانیدر نظر گرفتن ح یبرا بالیهر شنهادیدر مورد پ

 انیا بر نیاتفاقاً مارکس و انگلس قبلاً ا آن دارد. قیدق یبه معنا یادیز یمفهوم بستگ

را  نیخلاف ا کنندیم یسع واناتیاز پژوهشگران طرفدار ح یاریکرده بودند، اگرچه بس

 - از پسا یبرخ میکنیجالب است که مشاهده م اریدر واقع بس اثبات کنند.

« کشف مجدد» ،هاتیعاملعنوان را به واناتیو ح عتیاکنون طب هاستیمدرنپست

، خود یهیاول یدر کارها یحت ،ها راکه مارکس و انگلس قبلًا آن یدر حال کنند،یم

ار انجام ک واناتیکه ح تیواقع نیا ایاما آ خودشان در نظر گرفته بودند. خیبا تار یکسان

ز ا یبخش واناتیح کندیفرض م بالیاست که همان طور که هر یمعن نیبه ا دهندیم

 طورنیو ا م،یاکرده یرا بررس واناتیکار ح یاست که مسئله یما مدت هستند؟ ایپرولتار

 یبندخاص، در شکل یطبقه کی یطلاح را برااص نیمارکس و انگلس ا .میکنیفکر نم

 یعنی شود،یم فیتعر هیآن با سرما یکه با رابطه ،یدارهیمشخص سرما خاً یتار یاجتماع

 یمزد کارگران یرابطه .برندبه کار می سود عیو توز دیو تول تیبا توجه به روابط مالک

ه است که ب تیمالک یرابطه کی نیدر مورد دوم، ا متفاوت است. هیبا سرما واناتیو ح

 استثمار قرار دهد.را مورد فوق واناتیح دهدیاجازه م هیسرما

 نیث ما ابح م،یریرا در نظر بگ ایاز پرولتار الیبهر یاسیس فیاگر تعر ن،یعلاوه بر ا

 میکنیما فکر م .ستندیکارگر ن یاز طبقه یآگاه یاسیاز نظر س بخش واناتیاست که ح

در  .کندیمعاصر به ما کمک نم یمفهوم در درک بهتر جامعه کی انتقال خاصِ نیا

 بالیرکه ه بابت سوابقی، ما از نیا وجود با .کندیما را مغشوش م لیحالت، تحل نیبدتر

 یآورکنند، جمعینم یکه با استثمارگران و ستمگران خود همکار یواناتیدر مورد ح

 واناتیها واقعاً جذاب هستند و البته با تصور غلط از حآن .میکنیم یکرده است، قدردان

 دارند. رتیمغا هانیماش ای یکیعنوان اجسام منفعل، موجودات مکانبه

وجه تقابل یستیعنصر آنارش کی واناتیح یآزاد یهااز جنبش یاریدر بس

عنوان به باًیتقر -موارد غالباً مربوط به عنوان است  نیاز ا یبرخ وجود دارد.

در  ایآ .یستیآنارش کیتا انعکاس عملکرد کلاس - یفرهنگ یوابستگ ینوع
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 یهایبرخورد استراتژ ای یواقع یستیآنارش-یستیجنبش آلمان بحث مارکس

 وجود دارد؟ یسازمان

 د،یاررا کنار بگذ یستیمدرنپست سمیاگر نئوآنارش خواهد بود. یپاسخ کوتاه منف

 .ستین یسابق قو یبه همان اندازه واناتیح یدر جنبش آزاد یواقع یستیآنارش انیجر

 از ما با آن بزرگ یاریکه بس سمیعنوان مثال، اکوآنارشکه، به یی، جا21 یبرخلاف دهه

 کیعنوان خود را به گریبود، د رگذاریکاملاً تأث یو نظر یاز نظر فرهنگ م،یشده بود

که  ییهااز معدود گروه یکیاز قضا،  .کندینم یدهسازمان «یستیآنارش» حیصر انیجر

در هانوفر است که  واناتیح یگروه آزاد نامد،یم «ستیآنارش»در حال حاضر خود را 

اتهام به  یبرا یزیهودستی یو از ادعاها شودیاداره م «هایآلمانضد»اصطلاح توسط به

 یاافتهیسازمان یبحث نظر چیدر حال حاضر ه اً،یثان .کندیاستفاده م یسنت یهاچپ

 مسائل وجود ندارد. نیا یدرون جنبش درباره

 میداشته باش «یسازمان یهایبرخورد استراتژ» نیچن میدهیم حیما در واقع ترج

 برد.ب شیپ را به زیچهمه تواندیطور بالقوه ماست که به یبحث یمعنابه نیحداقل ا -

هستند که  یالبته فعالان .ستین انیدر حال حاضر در جر کیاستراتژ یهااما بحث

ما از  یزهابه ت یواکنش ایانتقاد  چیکنون هتا دارند. نیبرتاریل ای یستیآنارش یسابقه

 یهالالاز مواضع و استد یالبته برخ صورت نگرفته است. حیصر یستیآنارش دگاهید کی

بقات ط یعنوان مثال تمرکز بر مسئلهما وجود دارد که مورد پرسش قرار گرفته است، به

اما  .یبه جنبش کارگر روهاین وستنیضرورت پ ای ،یدارهیسرما یعنوان موضوع اصلبه

 ند،شویمورد بحث واقع نم یمسائل سازمان با توجه بهموضوعات  نیجا که ادر واقع از آن

 .دهدیرخ نم یبحث نیچن

ه چگونه شکل گرفت د؟یده حیما توض یبرا« اتحاد» یدرباره یکم دیتوانیم

 شده است؟ یدهو چگونه سازمان

 سیشهر آلمان و سوئ نیمرکز در چند نیشد. ا لیتشک 7104در سال  اتحاد

 یمهیخود را، همان طور که در بالا اشاره شد، با ضم یما کار جمع مستقر است.

 سمیالیدر مورد ماتر یاساس یهادهیاز ا یما برخ .میآغاز کرد Antidot یروزنامه

 میستر یعنوان اخلاق طبقاتبه اخلاق را به یستیمارکس کردیو رو واناتیو ح یخیتار

https://en.wikipedia.org/wiki/Anti-Germans_(political_current)
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 یوندهایبه پ م،یپرداخت سیصنعت گوشت آلمان و سوئ لیبه تحل نیما همچن .میکرد

صنعت نوظهور فرهنگ وگن را مورد انتقاد  م،ینگاه کرد واناتحیو  سمیالیسوساکو نیب

آن،  اتیمقاله و محتو یدرباره یدیمف یهاما بحث مشابه. یو موارد م،یقرار داد

ها و در مورد در حال ظهور در دانشگاه یوانیح - یمطالعات انسان ینهیدر زم ییهابحث

( 0: )میدار ازین زیکه حداقل به سه چ میدیرس جهینت نیما به ا .میتحولات چپ داشت

بحث  کی( 7) وانات،یح خواهانیو آزاد هاستیاز مارکس یمستقل و سازمان کردیرو کی

( 3) و واناتیح یآزاد یشهاندیو  سمیمارکس یوستگیپهماز به یجمع یاسیو س ینظر

 حرکت به جلو. یدر مورد نحوه کیبحث استراتژ کی

حاصل  نیاول تز 82 م،یرا آغاز کرد یشد و ما مباحث نظر یرسم اتحاد نیبنابرا

ظر که از ن میمختلف هست یاسیس یهانهیشیها و افراد با پاز گروه یما انجمن بود. آن

برگزار  یآخر هفته جلسات جمع نیما در سال چند اند.پراکنده شده ییایجغراف

و  ینظر یهاانیرا در مورد جر ییهایجلسات، ما به نوبت ورود نیا یبرا .میکنیم

 م،یکه همه بر سر آن توافق دار میتا مطمئن شو م،یکنیآماده م گریو مسائل د یاسیس

در مورد  یجامع یهاما بحث دست. نیاز ا یو موارد میهست روزو به مینیبیآموزش م

 ن،یبر اعلاوه  دارند. یمشترک یکه در آن تمام فعالان علاقه میتوجه دارموضوعات قابل

ر کننده برگزاشرکت یهاتمام گروه ندگانیرا با نما یمنظم یتلفن یهاما کنفرانس

، ما اول اتحاد یدر مرحله ینظر یریگو شکل کیبر کار تئور دیکأتبا وجود  .میکنیم

و  یتئور .مینیبیم یاسیسازمان فعال س کیعنوان اول به یخودمان را در درجه

باشد که ما از نظر  یاز کار یبخش دیهر دو با -از هم جدا کرد  توانیرا نم سیپراکس

 آن سال اول را به خود اختصاص داد. شترِینگارش تزها ب .میدهیانجام م یاسیس

 یهاجنبش دنبال شد. 7101در مارس  دیجد کیاستراتژ کردیرو یگام برا نیاول

ما  .برندیبه سر م یوحشتناک تیدر حال حاضر در وضع واناتیح یحقوق/ آزاد

 یبرا یشنهادیبود که پ نیا هدف .میداد بیترت« جنبش یندهیآ» یدرباره یکنفرانس

 ،یمحل یانجام کارها یجاما به .ردیبحث قرار گارائه و مورد دیجنبش جد یاستراتژ کی

که  میکرد شنهادیکه عمدتاً ناموفق هستند، پ یموضوعکوچک و تک یکارزارها ای

ودآور هم س رایز م،یبر صنعت گوشت متمرکز کن یطور جمعجنبش را به یاصل یروهاین

علاوه  .واناتیاز ح یکشدر بهره یاسیعامل س نیرگذارتریاست و هم تأث یاقتصاد یاصل
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 یدارهیسرماکانون مخالفت چپ ضد تواندیکه صنعت گوشت م میکنیما فکر م ن،یبر ا

و کار با توجه به مشکلات  هیسرما انیم یروابط استثمار رایباشد، ز یترعیوس

 یدر انتشار گازها یاز صنعت گوشت و سهم دامدار یناش یاجتماع یطیمحستیز

 این جایی است که در حال حاضر در آن قرار داریم. روابط است. نیدتریاز شد یاگلخانه

 
 واناتیح آزادیو  سمیمارکس ی، که توسط اتحاد برا8082کنفرانس در هامبورگ، 

  بحث کرد. واناتیح یدر جنبش آزاد یستیالیسوس یهادگاهیشده بود، در مورد د یدهسازمان

 
حساس  یبرهه کیدر سراسر جهان در  واناتیح یآزاد یهاجنبش

 یرضرو اریبس یاسیاز نظر س شانیازهایکه ن یها در زمانآن قرار دارند. یخیتار

جز  ای یستیمشخصاً مارکس -چپ  یاصل یهاانیدر جر ییجا افتنی یاست برا

و کشتار  ملککه هر سال ت یانسانریتعداد موجودات غ اند.تلاش کرده -آن 

ا هاستفاده از آن تیاست و ماه تیبشر خیتعداد در تار نیشتریب شوندیم

 اهداف نیترشما مهم است. افتهی یدرکرقابلیغ یستیساد یژگیو باًیتقر

 د؟یدانیم زیچها را چهجنبش کیاستراتژ

ا ها رجنبش نیا یروهاین وستنیما پ .دییگویمشاهدات شما درست م نیدر مورد ا

 یخوبآن به یهاو دستگاه یساده که بورژواز لیدل نی، فقط به امیدانیمهم م اریبس

تا  میکار را انجام ده نیهم دیها، باعنوان دشمنان آناند و ما، بهشده یدهسازمان
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 ازیتنها جنبش چپ با ن واناتیح یکه جنبش آزاد میفراموش نکنو  .میقدرتمند باش

 .ستیبه متحد شدن ن یعمل

مظهر  نیا است. یاتیح اریبر صنعت گوشت بس کیتمرکز استراتژ میکنیما فکر م

تنها مسئول صنعت نه نیا است. عتیکارگران و طب وانات،یح یظلم و استثمار جهان

 ،یمسئول آلودگهمچنین است، بلکه  واناتیح کیستماتیکشتار س نیشتریب

سرکوب حقوق  ،ییغذا تیاز حاکم یریجلوگ ،یطیمحستیز بیتخر ،ییزداجنگل

از تناقضات  یاریبس یاصل گاهیجا نیا است. هاآن یهاهیکارگران و اضمحلال اتحاد

در  باشد که یاسیس یاطور بالقوه عرصهبه تواندیصنعت گوشت م است. یدارهیسرما

گرد هم  گریکدیبه  روهاین وستنیپ یبرا یدارهیسرمامختلف ضد یهاآن جنبش

 یآزاد یبرا یمشترک ینهیما را قادر سازد تا زم تواندیم یکارزار نیچن .ندیآیم

 سمیالیو مخالفان امپر هاستیکمون ها،هیفعالان اتحاد ست،یزطیفعالان مح وانات،یح

 .میکن جادیا

 رد،یگشکل ب شبهکی تواندیم یزیچ نیچن میلوحانه است اگر باور کنسادهالبته 

 یهاروهگ نیب یاسیمتقابل و اختلافات س دیاز شک و ترد یآن ناش لیدل نیترکه مهم

 یانسبتاً ناشناخته یاسیما در قلمرو س مختلف چپ است. یهاانیو جر واناتیح یآزاد

موارد را در عمل به آزمون  دی. واقعاً بامیپاسخ آماده ندارالات ؤسبرخی  یبرا .میهست

 گذاشت.

 یهاتیعنوان مثال، در سابه است. یهمبستگ جادیا قیامر مستلزم کار دق نیا

 دتواننیم -و ساکنان  هاهیعمدتاً اتحاد - یمحل یهامختلف صنعت گوشت آلمان، گروه

کارگران  یتینارضا انجام دهند بحث کنند. دیکار با رانگریو طیدر مورد آنچه در برابر شرا

امر در مورد  نیهم .دانندیبالا بوده است و همه آن را م شهیدر صنعت گوشت هم

و  هاکارزارهدف  صادق است. کنندیم یکه در مجاورت کشتارگاه زندگ یشهروندان

است  مهم از آنجا شروع کرد. توانیم افراد باشد. نیروابط با ا جادیا دیبا یابتکارات محل

نه  دهندیم تیکه کارگران صنعت گوشت به شغل خود اهم دیکه به خاطر داشته باش

 یکارشان از نظر روان شتریب -را بکشند  واناتیح خواهندیکه لزوماً م لیدل نیبه ا

 یلهمسئ یبرا زیتما نیا دارند. ازیکه به درآمد ن لیدل نیبلکه به ا -زا است استرس

به هر حال،  عمل کند؟ دیچگونه با یانهیزم نیجنبش ما در چن مهم است. یهمبستگ
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مدت در دراز یکارزارها مستلزم مشارکت واقع نیدر ا واناتیح یمواضع آزاد شبردیپ

 .میکشتار صحبت کن هیو عل میبرو اییفقط به گردهم نکهیاست، نه ا

و  یاجتماع یهاجنبش ست،یمشکل مداوم است که چپ مارکس کی نیالبته، ا

 یکشاورز یشناسمانند مثلاً، بوم - کنندیم جیکه اصلاحات فناورانه را ترو برالیعناصر ل

(agroecology )- ه خصمان ینگاه اینادان هستند  ای واناتیح ینسبت به مسئله

 فتنایدر  یکمک د،ییگویهمان طور که شما م وانات،یح خواهانیبه آزاد قاًیدق نیا دارند.

  نکرده است.« چپ»خود در  یجا

پرسش  نیبه ا یاما وقت موضوع است. کیکند، خود  رییتغ دیچگونه با کهنیا

 دیتر بااتحاد گسترده جادیا لیگسترش پتانس یبرا واناتیح یکه جنبش آزاد میرسیم

 رطششیپ نیا است. یموضوعتک یهااستیکنار گذاشتن س زیچ نیچه کار کند، اول

 یهاجنبش .میفکر کن گرانیخود به د یروهاین وستنیبه پ یحت میاست تا بتوان یاساس

را که اغلب در چپ  ییهاحاصل کنند که خودشان تعصب نانیاطم دیبا واناتیح یآزاد

ها صرفاً به مصرف وگن آن کهنیمانند ا ،زننددامن نمیوجود دارد،  یستیمارکس

استثمار  هژیوبه -ندارند  یتوجه یاسیبه مسائل مربوط به اقتصاد س ایمند هستند علاقه

 .مشابهو موارد  _کارگران 

 Animalکه توسط  یاتیکنفرانس عمل کیما در  ،یسال جار یهیدر ژوئ

Climate Action (AniCa) که در  م،یکنیشده است، شرکت م یدهسازمان

 هیبزرگ عل جیبس کیمقابله با صنعت گوشت بحث خواهد کرد و  یمورد راهکارها

EuroTier 2020 یوانیح دیتول یبرا شرویپ یالمللنیب شگاهیدر هانوفر، نما، 

 .میآنجا هست یهاما مشتاقانه منتظر بحث کند.یم یدهسازمان
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 هیلع ییمای. راهپ«یدار هیصنعت گوشت، لغو سرما تی: سلب مالکدیده انیکشتار را پا»

 8082 س،یسوئ خ،یصنعت گوشت، زور

ردن ک زهیدموکرات د؟ینیب یرا چگونه م یطبقات استیس نیاما عملکرد چن

 است. یبزرگ یستیالیسوس یقطعًا پروژه یانسان یازهاین یبرا دیاقتصاد و تول

 یهایریدرگ یراحتبه میتوانیم ،یاهیاما در سمت کارگران و رهبران اتحاد

است  یزیچ نیبه نظر من ا .میکن ینیبشیپ واناتیح یآزاد رامونیرا پ یطبقات

ه همان طور ک بماند. یباق واناتیح یآزاد استیدر مرکز س یطور کلبه دیکه با

 قاً یدق - واناتیح یجناح چپ آزاد یحت - واناتیجنبش حقوق ح د،یگفت

 قرار نداده است. تیرا در اولو یطبقات استسیو  سمیالیسوس

 توانایطرفدار ح یهاجنبش ،یدر چپ سنت دیبا واناتیح یآزاد یطبقات استیس

 .یو عمل یاز لحاظ نظر - میخودمان آن را توسعه ده دیما با .ابدیگسترش  و جامعه

 لیااز دل یکی ،یاستیس نیاز چن حیصر یخوددار یحت یگاه ،یاستیس نیفقدان چن

 یدر جامعه ینیع یروهایاگر ن م،ینخواه ای میبخواه قطع ارتباط ما با چپ است. یاصل

جز  یراه م،یریهمه را در نظر بگ یعادلانه و آزاد برا یجامعه کیو هدف  یدارهیسرما

، وگن یساده جیترو م،یکنیتکرار م وجود ندارد. واناتیطرفدار ح یطبقات استیس

 زین یاسیاز نظر س یاغلب حت - ستین یکاف میتقو اقدامات مس «یسازوگن»آموزش 
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 یراب یروش ای «یخودبهدخو»را  هااستیس نیما استقرار ا گر،ید یاز سو است. بارانیز

بدون در  وانات،یها و مدافعان حقوق حچپ انیهنوز در م .میدانیمقاومت حداقل نم

 یادیملاحظات ز ،یاهیاتحاد یهادر دستگاه کیکلاسدموکرات الیسوسنظر گرفتن چپ 

 ابلو ارتباط متق واناتیح یآزاد سم،یالیدر مورد سوس ییهایریدرگ ن،یبنابرا وجود دارد.

 یافراد شهیاما هم وجود خواهد داشت. رهیها و غ، دموکراتهابرالیها در چپ و با لآن

 افتنی دارند. یطرف آمادگدر هر دو  یانتخاب یهابحث و اتحاد یهستند که حداقل برا

 ما است. فیوظا نیاز اول یکیها و شروع گفتگوها آن

 یمبارزه یهاعرصه گریمانند د .میندار یو دولت، ما توهم یمدن یبا توجه به جامعه

 .دیآیشان نمخوش میدهیو آنچه انجام م میخواهیطبقات حاکم از آنچه م ،یطبقات

جناح  ،یگرید .جنگدیما م هیمسائل بپردازد و علناً عل نیبه ا خواهدیجناح اصلاً نم کی

 منظور حفظبه استمدارانیو س دارانهیسرما نیما را آرام کند. ا خواهدیم تر،برالی)نو(ل

د وگن، بهبو یزندگ یهاوهیکالاها و ش وانات،یدر رابطه با استثمار ح ییبورژوا یهژمون

 یگاهشیها و گوشت آزماگونه یبرخ شناختنتیرسمبه وانات،یمقررات مربوط به رفاه ح

کارگر نشان  یمبارزات طبقه خیحال، همان طور که تار نیبا ا .کنندیم جیرا ترو

که از ادغام امتناع  یو طبقات حاکم با کسان ستین یبخشییادغام رها دهد،یم

 دیا بام تیدر نها م،یملا ایراه سخت  اند.برخورد کرده یشتریب یریبا سختگ انددهیورز

ه طور خاص مبارزبه یوانیح یهیو سرما یطور کلبه دارهیسرما یو طبقه یدارهیبا سرما

 میو آموزش دهکنیم  یدهاست که تا حد امکان خود را سازمان نیما ا یفهیوظ .میکن

فعالان  یسو برا کیکه از  میکن نیتدو یوانیح یهیسرما هیعل کیاستراتژ یپروژه کیو 

کارگر و عموم مردم جذاب  عیوس یطبقه یبرا گرید یها و از سوو چپ واناتیح یحام

 باشد.

 .میابرداشته شیبزرگ به پ گامی م،یکار را انجام ده نیاگر ا


