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با  TRGZHخ وگوی گروه حقوق حیوانات زوریخوانید ابتدا متن گفتچه میآن

ی از ایشان است که بعد از ترجمه« ما حیوانات»های تکمیلی مائوریزی و سپس پرسش

 .است متن مصاحبه به صورت مکتوب انجام شده

از مجموعه  یعنوان بخشبه خیدر زور یزیمارکو مائور 0242نوامبر  41در 

 یسخنران «عتیطب یمارکس و بردگ»در مورد  «واناتیح یآزاد یهینظر» یدادهایرو

 لسوفیف یزی. مارکو مائورمیداد بیترت یاو با او مصاحبه میکرد. از فرصت استفاده کرد

ورت مکتب فرانکف یانتقاد یهیمارکس و نظر یاجتماع یهیاست که بر نظر ییایتالیا

آدورنو » یسندهیو نو« Liberazioni»پرست گونهضد یمجله ریاو سردب ز دارد.تمرک

 است. «تهیمدرن شیدایکوزانو و پ. گرید زیچچیه یبرا ینوستالژ»و  «رهمسانیو زمان غ

را در « رام کردن انسان»و  «واناتیح رهاییو  سمیمارکس»مقالات  یاو به آلمان

  منتشر کرد. «تیابد ینرم کردن قلب سنگ» یمجموعه

 

TRGZHدر  یپرستگونه یکیزی: شما در مقالات خود از درک متاف

 نیکه منظورتان از ا دیده حیتوض دیتوانی. مدیکنیاخلاق انتقاد م یفلسفه

 ست؟یچ یکیزیمتاف یپرستگونهضد

 .ردیگیسرچشمه م یاز گفتمان فلسف یپرستگونهمفهوم ضدمارکو مائوریزی: 

 یهاه بحثفقط ب ریدوناو  ونیفرنستا  گانیتام ر ،نگریس تریپمانند  یلسوفانیف

در واقع در مورد  کنند،یصحبت م یپرستها از گونهآن یوقت .دهندیم تیاهم یفلسف

وان عنرا به ییهاکنش یِفلسف هاتیاز توج یها صرفاً برخآن .کنندیجملات صحبت م

رستانه پکه آن اَعمال گونه ستین یش ایناما معنا کنند،یم یگذاربرچسب یپرستگونه

دارند. درک شما از  یپرستاز گونه تریبااهمیتدرک  کنشگرانبه نظر من  هستند.

 نیمشکل اکنون ا است. یو ماد ینظام فرهنگ کی ،یمحورمترادف انسان یپرستگونه

ا در ر گانیو ر نگریس یاخلاق مضامین کنندیم یسع کنشگراناز  یاریاست که بس

 یهابا گفتمان ،یو اجتماع یخینقد تار یجاها بهآن .رندیبه کار گ یاسیس یمفهوم

از  یاسیس یتا به مفهوم خورندیم وندیپ کنند،یم فینظام را توص نیکه ا یاخلاق

 یب اخلاقتعص کی یپرستکه گونه کنندیها فرض مآن رو،نیااز .ابندیدست  یپرستگونه
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 واناتیما از ح برعکس باشد. کنمیمن فکر م .شودمی یخاص هایموجد کنشاست که 

 میعتقدتر هستند، بلکه مها پستآن میکنیفکر م که میکنینم یکشبهرهبه این دلیل 

موضوع  اهدهیکه ا دیاگر معتقد .میکنیم یکشها بهرهاز آن رایتر هستند زپست واناتیح

 یپرستگونه دیبه نظر من با است. یکیزیتصور متاف کیفقط  نیپس ا کنند،یم نییرا تع

عنوان به تنهارا نه یپرستبدان معناست که گونه نیا .میده حیتوض یخیتار یشکلرا به

 .میدرک کن زین سیپراکس کیعنوان بلکه به ،یدئولوژیا کی

TRGZH: واناتیح یدر مورد آزاد یاکلمه چینزد مارکس و انگلس ه 

 ازینشیپ یخیتار سمیالیکه ماتر دی. چرا هنوز متقاعد هستشوددیده نمی

 است؟ یپرستگونهضد کالیراد یهینظر

 کیاز  در دو جهت مختلف به ما کمک کند. تواندیمارکس م مارکو مائوریزی:

این  به، میهد حیتوض یخیتار سمیالیرا بدون ماتر یپرستگونه شیدایپ میتوانیسو، نم

 خیتار که چگونه آموزدیمارکس به ما مبا هم متفاوتند.  سیو پراکس یدئولوژیا که لیدل

 گر،ید ی. از سومیده حیجامعه توض یدو سطح، روبنا و ساختار ماد نیا قیرا از طر

 و عتیکه سلطه بر طب ییاز آنجا .دهدیبه ما ارائه م یدارهیاز سرما یلیمارکس تحل

 نیا .میسلطه بر انسان مبارزه کن یِبا شکل امروز دیبا اند،وستهیسلطه بر انسان به هم پ

س بتواند مارک کنمیالبته فکر نم .ستین ریپذامکان هیمارکس از سرما لیکار بدون تحل

 یبرانداختن جامعه یرا برا ییکند، اما ابزارها فیپرست را توصگونهریغ یاجامعه

 یمعناآزاد است، آن هم به یجامعه کی ازینشیپ نیو ا گذاردیما م اریدر اخت یامروز

 پرست.گونهضد یاجامعه

TRGZH: د در مور ندهو ب خدایگان یِهگل کیالکتیکه د رسدیبه نظر نم

 ییرها یسوژه توانندیچگونه مها آن نیاجرا باشد. با وجود اقابل واناتیح

 شوند؟

 برد ندارد.کار واناتیح یبرا ماًیمستق یهگل کیالکتیمعتقدم که د مارکو مائوریزی:

ر مورد د یجالب زیچ تواندیو بنده م خدایگان کیالکتیگفت که د توانیم ینوعاما به

تناقض  کی انگریسلطه ب یکه رابطه دیگویهگل م .دیبه ما بگو وانیانسان و ح یرابطه

 نیا تناقض تناقض است. کی زیاز نظر سلطه ن وانیانسان و ح یرابطه نیبنابرا است.
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 نیحل ا .میدانیم وانیحریخود را غ رایز میکنیم یکشبهره واناتیاست که ما از ح

 م،یسته وانیکه ما ح لیدل نیبه ا قاًیکه دق میگویمن م نیبنابرا است. یتناقض ضرور

 م،یرا درک نکن نیاگر ا .وانیعنوان حانسان به یعنیانسان است،  وانیح ییرها یسوژه

آزاد شود  دیکه با یابا سوژه ییرها یکه سوژه دیآیم شیپ یرعادیغ تیوضع نیا

 گرید واناتیتمام ح وانیعنوان حها بهکه ما انسان میکنفقط اگر فرض  .ستین کسانی

 مطابقت وجود خواهد داشت. ییرها یسوژه و ابژه نیب م،یکنیرا آزاد م

TRGZH: یاخلاق ییادگرایبن کیرا  واناتیح ییچپ هنوز مطالبات رها 

 دگاهیغلبه بر د ی. برابخشییرها ای یاسیس یهینظر کیو نه  داندیم

 لازم است؟ یزیچچه کند،یم یانسان پافشار یمحور چپ، که بر برترانسان

عاصر م یاز جامعه یبهتر یاسیو س یشناختجامعه لیتحل دیما با مارکو مائوریزی:

با  مبارزه بخشییرها لیپتانس دیامکان وجود دارد. ما با نیفقط ا .میها ارائه کنبه آن

 یاقدر سطح اخل شهیهم م،یکار را نکن نیاگر ا .میها نشان دهرا به آن عتیسلطه بر طب

 نخواهد بود. ریامکان پذ یبحث چیو البته در آن صورت ه میمانیم

TRGZH: استدلال  واناتیحقوق ح کنشگراناز  یاریهمان طور که بس ایآ

 یرستپو گونه ینژادپرست ،یتیجنس ضیتبع نیب یضمن یارابطه کنند،یم

 د؟ینیبیم

 کنندیپرستان تصور مگونهاز ضد یاریبس نه. نیبله، اما همچن مارکو مائوریزی:

ها آن رایهستند ز کسانی یحت ایمشابه  یپرستو گونه ینژادپرست ،ییگراتیکه جنس

 توانندیوجود دارند که معتقدند م زین یپرستانگونهضد .مانندیم یباق یدر سطح اخلاق

ظهور کرد، سپس  یپرستابتدا گونه نشان دهند. یخیرا از نظر تار یارتباط نیچن

اما  ت.کاملاً اشتباه اس یخیالبته از منظر تار نیا .ینژادپرست تیو در نها ییگراتیجنس

نسان و ا نیب نینماد زیثابت کرد که بدون تما توانیم یخیکه از نظر تار کنمیفکر م

زن را  دیتوانینمشما  نخواهد بود. ریپذنژادپرستانه امکان ای یتیجنس ضیتبع وان،یح

کرده  نییعرا ت وانیانسان و ح نیقبلاً تفاوت ب نکهیمگر ا دیریدر نظر بگ وانیعنوان حبه

 نیا انیم یوندی. مطمئناً پمیانجام دادن دار یبرا یادیمعتقدم که هنوز کار ز .دیباش
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 یاسیو س یخیتار یدر سطح دیآن با لیوجود دارد، اما تحل ضیاشکال مختلف تبع

 انجام شود.

TRGZH: جهینت نیبه ا مریآدورنو و هورکها ،یروشنگر کیالکتیدر د 

 یگانگیبا ب جهیو در نت عتیاز طب یگانگیبا ب یتمدن بشر ندیکه فرآ دندیرس

 دیبا واناتیح ییرها یبدان معناست که برا نیا ای. آشودیاز خود مشخص م

 م؟یگردانازرا به عقب ب خیچرخ تار

 مریاست، همان طور که آدورنو و هورکها یپاسخ من البته منف مارکو مائوریزی:

 یعنیتضاد وجود دارد،  کیهمان طور که گفته شد، در آغاز تمدن  .دادندیپاسخ م

 نیا دیو ما با کندیم یمعرف وانیحریغ کیانسان خود را  .وانیانسان و ح نیتضاد ب

اند که تمدن قبلاً نشان داده مریحال، آدورنو و هورکها نیدر ع .میتناقض را حل کن

ما  و کردندیاحساس م هیاول یهاکه انسان کندیم انیرا ب عتیدر طب یوحشت یتجربه

منفعت  چیه رایما خطرناک است ز یبرا شهیهم عتیطب .میکنیهنوز هم احساس م

تمدن بود که مردم توانستند با تمام  قیتنها از طراما  ندارد. ینسبت به زندگ یاخلاق

ه بوجود نداشت و گاه هیچامکان قبل از تمدن  نیا کنند. یابراز همبستگ واناتیح

آن را از دست داده  دیکه با سدینویم یبهشت یجان زِرزان درباره یوقت همین دلیل

طور که هرگز  وجود نداشت، همان نیزم یبر رو یهرگز بهشت .، موافق نیستممیباش

 یدرست است که در جوامع شکارچ وجود نداشت. عتیتسلط بر طب یبرا یآغاز مشخص

 یخاص یوجود داشت، اما مرحله ینیمع یبرابر واناتیها و حانسان نیگردآورنده، ب -

 شروع شد. نجایاز ا زیوجود ندارد که بتوان گفت همه چ یاجداد یدر تکامل به جامعه

خشونت  عتیداشتند و با طب یحس ابزار زیگردآورنده ن - یشکارچ یجامعه یحت

 .میستیخواستارش ن گریاست که ما د یزیخشونت چ نیحال، ا نی. با اکردندیم

TRGZH: یدوراه کیاو را به  عتیبه طب ینگاه متناقض انسان غرب 

سرکوب و کنترل  دیاست که با یو خشن یوحش عتیسو طب کی. از داردیوام

 یستیهمز» ای «بینج یوحش» یبرا کیرمانت اقیاشت گرید یشود و از سو

 فهمد؟یچه م عتی( از طبسمی. مارکس )اعتیدر طب «زیآممسالمت
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 وجود ندارد. عتیاز طب یمفهوم بدون ابهام چینزد مارکس ه مارکو مائوریزی:

اشکال مختلف بر  به توانیمارکس وجود دارد که م یهادر نوشته یخاص یهاشیگرا

 یقتمثال، و یبرا وجود دارد. عتیبا طب یآشت یدهیا یبرا ییکردهایرو کرد. دیها تأکآن

 عتیطب ارباب بر کیمانند  توانینم گریکه د سدینویم عتیطب کیالکتیانگلس در د

ها دارد و آن ییمارکس و انگلس چه معنا یبرا نیکه ا ستیاما مشخص ن حکومت کرد.

انسان و  نیمتناقض ب یرابطه ینوعها بهحال آن نیبا ا آن کار نکردند. یرو یحت

دورنو آ پاسخ به نظر من در مکتب فرانکفورت نهفته است. کردند. ینیبشیرا پ عتیطب

ه است ک نیکه مشکل نزد مارکس ا سدینویکار کرد و م عتیمفهوم مارکس از طب یرو

 عتیآدورنو خشونت طب گر،ید یاز سو .شودیسوژه درک نم کیعنوان هرگز به عتیطب

ه جلو عتیکه خود را جدا از طب یروح دهدیکرد که نشان م انیاز تفکر ع یرا در شکل

خشونت  در لباس مبدل است. عتیذهن فقط طب است. عتیهمچنان طب دهدیم

 یروح و ارائه بیمشکل تمدن حل فر .شودیم لیاصطلاح به روح تبدبه عتیطب

در ذهن وجود دارد که در انتظار  زین یلیاما پتانس است. عتیبه طب دیمناسبات جد

 .مییوگیرا م لیپتانس نیا قاًیدق میکنیصحبت م یاز همبستگ یوقت تحقق است.

TRGZH: چه ردیگیشکل م وانیاز ح یانسان در مرزبند تیهو .

 د؟ینیبیم «یگرید» رامونیپ یدئولوژیا نیدر ا ییکارکردها

 یهستند امر «یگرید» واناتیکه ح دهیا نیسو، ا کیاز  مارکو مائوریزی:

ما بر  .میکنیاستفاده م واناتیبهتر از ح یکشبهره یبرا دهیا نیما از ا است. کیدئولوژیا

 یاتو ذ یکه واقع ییهایما از همسان ستند،ین یکه ضرور میکنیم دیتأک ییهاتفاوت

خواهند یموجود دارد. مردم  زین یواقع یجنبه کیاما  .میکنیم یپوشهستند چشم

ا که م دیگوینسبت به درد و مرگ م عتیطب یتفاوتیآدورنو از ب متفاوت باشند.

بت به نس توانندیم واناتیاز ح یاریکه درست است که بس یدر حال .میستیخواهانش ن

تمام  یبرا توانندیها مداشته باشند، فقط انسان یاحساس همدرد واناتیح ریسا

 قیاز طر رایز میکار را انجام ده نیا میتوانیما م کنند. ریفراگ یابراز همدرد واناتیح

وحشت در آن را به دست  دنیکل و د کیعنوان را به عتیتمدن امکان درک طب

 .میاآورده
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TRGZH: منطق پشت آن  ای میتحر کی ست؟یشما چ یبرا سمیوگن

 ست؟یچ

مام خاص است و مانند ت اریبس تحریم کی ینوعبه سمیبله، وگن مارکو مائوریزی:

که  یتوهم است که تا زمان نیا است. دکنندهیناام ،یدارهیسرما یدر جامعه هامیتحر

 یاردهیسرما یجامعه شما کشته نخواهند شد. یبرا واناتیح دیجامعه باش نیاز ا یجزئ

کار  ییساختارها قیاز طر یدر سطح بالاتر نیاما همچن کند،یافراد کار م قیاز طر

بود  نخواهد یمعنیب کنمیاما فکر م ها را کنترل کنند.آن توانندیکه افراد نم کندیم

 یاجامعه .میعمل کن م،یکنیآزاد را تصور م یجامعه کیطور که آن یطور فردکه به

 شیبدون صنعت گوشت، بدون آزما یاجامعه وانات،یها و حاز سلطه بر انسان یعار

بات و اث یاجامعه نیبه نظر من تنها راه تدارک چن سمیوگن ه است.و موارد مشاب یوانیح

 ندهیمربوط به آ یاجامعه قیطور دقبه توانیالبته نم بودن آن است. ریپذامکان یعمل

کرد  دیآزاد چه با یجامعه کیگفت در  توانینم نیو بدون سلطه را تصور کرد و بنابرا

 توانندیم کنندیها فکر مکه وگن نمیبیم یمن مشکل را در زمان نیبنابرا کرد. دینبا ای

 میتوانیکه م یکار نیبهتر .دهندیانجام م یرا متقاعد کنند که کار اشتباه گرانید

 خوب است. یالگو کی نیتدو میانجام ده

TRGZH:  نقد یمجله»شماره از  نیاول 0202در ژوئن »Zeitschrift 

für Criticism) ا . شمپردازدیم یپرستگونهشد که به موضوع ضد( منتشر

 نیا ینهیشی. ممکن است در مورد پدیهست Liberazioni رانیاز سردب یکی

 د؟ییبه ما بگو یزیپروژه چ

در  تیساوب کیعنوان به 0222از سال  Liberazioni مارکو مائوریزی:

 هیریتحر مینفر در ت 42. در حال حاضر میما سه نفر بود لیاوا وجود داشته است. نترنتیا

 لیلتح کی یارائه یدهیدر ابتدا ا پروژه حضور دارند. نیدر ا زین یگریو افراد د میهست

طور به واناتیوجود داشت که در آن سلطه بر انسان و سلطه بر ح یشناختجامعه

در تلاش است تا  نیهمچن Liberazioniاکنون  .گرفتیهمزمان مورد نقد قرار م

ر حداقل د برساند. یرا به سطح بالاتر ایتالیا واناتیح یدر جنبش آزاد یجار یهابحث

اما  ستند،یوجود دارند که قادر به بحث کردن ن یپرستگونه نیاز مخالف یاریبس ا،یتالیا
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 نیو مضام هادهیو ا شودیانجام م یصورت شخصمشاجرات به .دهندیبه مشاجره ادامه م

نبش ج کیعنوان ما به تیبه موقع نیا کنمیفکر م .درنیگیو نقد قرار نم لیمورد تحل

هم در  یاصطلاح از نظر فرهنگبه م،یکنیما تمدن را نقد م .شودیمربوط م یانتقاد

ه فرهنگ معتقدند ک یپرستاز مخالفان گونه یاریبس ن،یبنابرا .میتمدن قرار دار یآستانه

را  نیا دیما با پرستانه است.کاملًا گونه رایز کند،ینم جادیا یدلبستگ چیها هآن یبرا

زش آمو کی دیبا م،یاستفاده کن یفرهنگ نیاز مضام میبتوان دی. ما بامیده رییتغ

 میکنیما تلاش م .میکن جیو ترو جادیپرستانه اگونهفرهنگ ضد کیپرستانه، گونهضد

 پرستگونهضد یجامعه کی یاز مبارزه برا یآن را بخش مهم رایز میکار را انجام ده نیا

 .میدانیم

 

 پیوست:

 هی مصاحببارهبا مارکو مائوریزی در« ما حیوانات»نظر کانال تبادل
 

 یاجامعه قیطور دقبه توانیالبته نم »گویید: می«: ما حیوانات»کانال 

 کیگفت در  توانینم نیو بدون سلطه را تصور کرد و بنابرا ندهیمربوط به آ

 نمیبیم یمن مشکل را در زمان نیبنابرا کرد. دینبا ایکرد  دیآزاد چه با یجامعه

 یرا متقاعد کنند که کار اشتباه گرانید توانندیم کنندیها فکر مکه وگن

  .«دهندیانجام م

ی آزاد آتی م که اشکال مشخص مناسبات در یک جامعهیبا شما موافق

انیم از توطور که میکنید همانطور دقیق قابل تعریف نیستند، اما فکر نمیبه

کشی از انسان در شکل اکنون با اطمینان بگوییم که در آن جامعه، بهرههم

توانیم با همان مالکیت خصوصی بر وسایل تولید وجود نخواهد داشت، می

کشی از حیوانات برای ارضای نیازهای انسانی نان بگوییم که اثری از بهرهاطمی

م توانیشود نخواهد بود. بنابراین میها را نیز شامل میکه مشخصاً کشتن آن

مطمئنًا بگوییم مصرف امروزی محصولات حیوانی امری اشتباه است. ضمن 
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قیات در سطح اخلا نیز با موضع شما در قبال وگنیسم مبنی بر توقف آن امآنکه 

توجهی آن به امر سیاست و تغییرات اجتماعی کاملًا و اقدامات فردی و بی

گیری نسبت به این موضوع و انتقاد از همسو هستم، اما معتقدم عدم موضع

 ها از این جنبه، موضعی رادیکال نیست.وگن

 یهمساناول  .نمیبیم دگاهید نیا انیب یمن دو مشکل در نحوهمارکو مائوریزی: 

 «کشتار» یاست، دوم خود استفاده از کلمه واناتیو کشتار ح دیتول لیوسا تیمالک انیم

با شما موافقم: همان  یطور کلروشن کنم که به دیاما ابتدا اجازه ده .«سلطه» یجابه

 د،یکنینقل م جانیکه در ا یاقبل از جمله یدر جمله د،یخوانیطور که در مصاحبه م

بدون اشکال متفاوت  یجهان تواندیبدون سلطه فقط م یایکه دن کنمیروشن م

به  نیو ا و موارد مشابه باشد. یکافشزنده ،یوانیح عیمانند صنا واناتیاز ح یکشبهره

 رشتیچه ب: هرابدیبه آن دست  دیباآزاد  یانسان یجامعه کیاست که  یوضوح هدف

و  یآزاد، عقلان یاجامعه نیکه چن میکنیثابت م شتریب م،یرا مطرح کن یهدف نیچن

 نیبه بهتر یرا از منظر نظر نیا کنمیم یمن فقط سع عام همبسته است. یشکلبه

 کنم. یبندشکل صورت

فاده است دیکنیکه شما مطرح م ییهاکه چرا از نوع استدلال رسمیم نیبه ا نجایو ا

 .کنمینم

 بر یخصوص تیبدون مالک یکه خواهان جهان میدانیدرست است که اکنون م( 4

سبک  و کنندیپشت م دارانههیکه به مصرف سرما یاما در کسان .میهست دیتول لیوسا

 دیکه از خر «یمصرف کنندگان انتقاد»دارند )از  یهمبستگ یهابر اساس ارزش یزندگ

( نندکیم دیدارند تول ازیکه هر آنچه را که ن ییهایپیتا ه ورزندیخاص امتناع م یکالاها

که بتوانند  رسندینم یها به سطحآن وجود ندارد. یاندهیآ نیبه چن یاشارها چیه

به  یآن را بر زندگ ریتأث ایرا کاهش دهند ) دیابزار تول یخصوص تیمالک یطور واقعبه

 مشترک در کمون به یزندگ رایز کند،یکار را نم نیهم ا یپیکمون ه یحت (.یطور کل

 فقط .یخصوص مالکیتاز  یگریجز شکل د ستین یزیو خاص چ یذهن یوهیش نیا

ئناً، )و مطم دهدیرا کاهش م یخصوص تیعملاً و بالفعل دامنه و قدرت مالک سمیالیسوس

اش تل نیاز ا یبخش توانندیتا چه حد م یمحل یهاکه کمون میبحث کن میتوانیما م
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 یوهیش جادیا یبرا تیبشر یها در تلاش جهانباشند، اما واضح است که اگر آن یجمع

 (.دهندیرا از دست م« شمولجهان» یها آن لحظهآن کنند،مشارکت ن دیاز تول یدیجد

 تیتا بر خلاف مالک میدهیخود انجام م یشخص یکه اکنون در زندگ یهر کار ن،یبنابرا

 چیمهم است، اما ه دهدیما را نشان م ی«اراده»به همان اندازه که  م،یعمل کن هیسرما

از  .کندینم جادیما ا یزندگ یبر رو هیسرما ریدر کاهش قدرت و تأث یاقعو شرفتیپ

 رییرا تغ یزیچ تیمهم است اما از نظر روابط مالک یو اخلاق یذهن ،یکیدئولوژینظر ا

)که  ندکنیرا اتخاذ م یخاص یکه سبک زندگ یکسان کنمیفکر نم جه،یدر نت .دهدینم

داشته  یحق هیچ( ماندیم یو خاص باق یانتخاب ذهن کی شهیهم طیشرا نیدر ا

که در  یمثال، کسان یانتقاد کنند. برا کنندیها رفتار نمکه مانند آن یباشند از کسان

 یتربر چیخود اختصاص داده شده است، ه یبرا دیکه به تول کنندیم یزندگ یادهکده

 یأرها، با بر خلاف آن که، ندارند خرد،یکه نوتلا و کوکا کولا م یدارنسبت به زن خانه

 نیباور که فقط به ا نیا .یابدخود اجازه داده است با همان حقوق ساعات کار کاهش 

 ییگرامصرف» ،دیکنیم جادیتفاوت ا د،یکنیرا رد م یخاص یکه کالاها لیدل

 برالیل سمیاست که اساساً با وگن ییگرااخلاق یو نوع سم،یالیاست، نه سوس« معکوس

وضوع . مکندیم تیمن را تقو دگاهیشما د اسیمن ق یبرا ن،یبنابرا .نداردتفاوتی  جیرا

ا است که م یزیبلکه چ م،یکنیمآرزو  یو فرد یطور ذهنکه ما به ستین یزیهرگز چ

ر، کاهش ساعات کا یالبته، حت .میکنیم دیتول یاز منظر روابط اجتماع ینیطور عبه

بلکه  ،یستیلایسوس یانتخاب اقتصاد کی یو نه حت ست،ین سمیالیسوس ب،یترت نیبه ا

ر چه د میتصم نیاست که ا نیمهم ا یدرست است )نکته ریدر مس یگام ینیاز نظر ع

 (.رهیو غ شودیبا آن مقابله م افتهیسازمان یهیچگونه توسط سرما دهد،یرخ م یانهیزم

 یبرا زیقبل از هر چ دیمبارزه کنند، با یمحوربا انسان خواهندیکه واقعًا م ییهاوگن

 یحت نی)و بنابرا یعقلان ،یجمع یهامیمبارزه کنند که تصم یسازمان اجتماع کی

لازم هر چند نه  شرطشیپ یعنیاست،  شرط لازم کی نیا .سازدی( را ممکن میاخلاق

 انشیهامبارزه نکنند، تمام تلاش نیا یاگر برا معنادار. یاسیهر اقدام س یبرا یکاف

 است. هودهیو ب معنایب
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 حرکت یوگن از موضع بهتر یهاستیالیسوسکه  دییحالا ممکن است بگو( 0

که در فرمول  یاما مشکل دوم است. ربطیها بو استدلال من در رابطه با آن کنندیم

 اتوانیح« کشتار» هیوگن عل یهاستیالیسوس ایآ .شودیظاهر م نجایا نمیبیشما م

 یکل یالزام اخلاق ایاشتباه است؟ آ یکشتن هر ایبه چه معناست؟ آ نیا کنند؟یعمل م

در نظر  «یزندگ» دیرا با یزیو چه چ وجود دارد؟ یاموجود زنده چیهنکشتن  یبرا

 ای اهانیکشتن گ میکنیچرا فکر م م،یچه کن هایبا باکتر د؟یکشیمکجا خط  م،یریبگ

نوع بحث ندارم، من  نیبه ا یاعلاقهمن  د،یدانیهمان طور که م تنان درست است؟نرم

است که اگر موضع خود را  یهیاما بد .نمیبینم یفلسف یهانوع بحث نیدر ا یادهیفا

 یخود را در مشکلات نظر د،یکن بندیصورت« کشتن»موضع در برابر  کیعنوان به

و  انیام، شکارچدر کتابم نشان داده کنمیهمان طور که فکر م .دینیبیم یبزرگ

 ست.ا یمعنیمورد ب نیدر ا «یپرستگونه»اما اتهام  کشند،یرا م واناتیگردآورندگان ح

نظر  کننده بهخسته نیو باز هم، متاسفم اگر ا - میکن انیموضع خود را بهتر ب دیما با

 ییاست که از فردگرا نینکته ا -است  یاتیکه چقدر واقعاً ح دینیبیاما م رسد،یم

 یخیو تار یو موضوعات را از منظر اجتماع میو انتزاعات آن خارج شو یشناختروش

اتب مرسلسله یعنیاست، « سلطه»مشکل  ست،ین« کشتن»مشکل  .میده حیتوض

 توانیمرا ن مینیبیآنچه م م،یکنینگاه م یوانیح عیبه صنا یوقت و استثمار. یاجتماع

و  «سلطه»کرد، بلکه در قالب  فیاست( توص یعمل فرد کی)که « کشتن»در قالب 

 لیدل نیبه ا« هاکشتن» نیا .شودیم انیهستند( ب یاجتماع یهادهی)که پد« استثمار»

 حیدهد: اگر ترج انیپا یگریشخص د یبه زندگ «خواهدیم» یکه کس افتندیاتفاق نم

که مفهوم  دینیبب دیتوانیم جانیو در ا هستند.« شده ینهنهاد» یهاقتل هانیا د،یدهیم

بلکه در مفهوم/ صفت  ست،ین«( کشتن)»در عمل/ فعل  دهیو جوهر آن پد

به  یاتفاق نیچن شودیاست که باعث م یزی( نهفته است که همان چ«سازیینهنهاد)»

ها قتل است که چگونه نیا یپرسش اصل .کندیبه آن اضافه م ییو معنا فتد،یآن شکل ب

و  یمشکل اجتماع کی میه ما با آن روبرو هستک یمشکل شوند،یم «یعاد»و  نهینهاد

 است. یخیتار
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 ایآ: »دی. اگر از من بپرسدیتوجه داشته باش ست،یفرار از سؤال ن یبرا یراه نیا

بدهم. اما پاسخ از نظر  یجواب منف توانمیم یراحتبه« درست است؟ واناتیکشتن ح

ل مشک هیشب یکم اشتباه مطرح شده است.سؤال به رایخواهد بود، ز یناکاف یتئور

دارد. منظور  یخب بله، اما بستگ د؟یشما مخالف خشونت هست ایاست... آ« خشونت»

خشن است!  شهیهم یهر تکنولوژ ان،یگرایبدو دگاهیاز د ست؟یچ« خشونت»شما از 

مطابق با  -خود را  یفناور دینه، ما با م؟یبرگرد 1تکوسیبه استرالوپ دیبا ایآ ن،یبنابرا

تر از همه، بدون تا خشونت به حداقل برسد و مهم میتوسعه ده - ودخ یسازمان اجتماع

  مشترک و نوع دوستانه. ،یپرستانه، بلکه جهانگرا و گونهخودخواهانه، خاص یهدف

تثمار اس انیپا ایاست که آ نیسوال ا نیطرح ا یتنها راه درست برا کنمیمن فکر م 

 یاجامعه نیچن ایآ تعلق دارد؟ یستیالیسوس یجامعه کیدر تمام اشکال آن به اهداف 

 یجامعه کیکار  نیبله. چقدر و چگونه؟ ا ها گسترش دهد؟آن را فراتر از مرز گونه دیبا

 یافاهد نیخواهد بود که بتواند به چن افتهیهمبسته سازمان یشکلآزاد و به گرا،یماد

ل که از آن شک ییهالیبا تمام ابزارها و پتانس ابد،یراه ممکن دست  نیتربه گسترده

عنوان کاهش را به یاجامعه نیچن دیما قطعاً با .دیآیم دیمشترک پد یزندگ دیجد

در  یاما، حت .میریها در نظر بگگونه ریبر سا مانیریگمیتهاجم و قدرت تصم یجیتدر

برعکس  اًقیبرعکس، موضوع دق وانات،یح یاینوع بشر از دن «یریبازگ» یمعنانه به نجا،یا

 یایخود به دن یاحساس تعلق واقع - یباورمقابل روح یدر مفهوم - افتنیاست، باز

با  انتا حد امک دیها باگونه یهیاست که تعاملات ما با بق نیا دهیا ن،یبنابرا .واناتیح

 عنوانبه یرانسانیغ تیمشخص شود، و باعث شود که ذهن تیو خلاق یگذاراشتراک

که چگونه  دینیبیم ظاهر شود. تا حد امکانما  یاجتماع یهاکنش ترازهمقطب  کی

ه ب تواندیم یکه در تئور کندیم دیاز مصرف تول یاشکال خودیخودبه یدارهیسرما

وگن  یهاستیالیسوس یفهیدهد. وظ انیفشرده پا یاز دامدار یانبوه ناش ینابود

گوشت » ایتوفو بخورد  دیبشر با ایکه آ رندیبگ میباشد که اکنون تصم نیا تواندینم

منسجم  یهینظر کیاز  دیاما همان طور که در مصاحبه گفتم، ما با .«یبعدسه

                                                      

 1تا  0ها هستند که حدود انسان پیشینیاناز  یگروه که «های جنوبیمیمون»زبان یونانی یعنی  به4 

 کردندزندگی می میلیون سال پیش
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 یهاستیالیسوس دگاهیتر از دما منسجم دگاهی)و د میحرکت کن یشناختجامعه

 یستگویدر مورد پ ینیدارو دگاهید رایپرست است، زگونههای ستسوسیالیگرا و انسان

 رانسانیغ انسان و نیب ینیشیپ ضیو تبع زیبه تما یو اعتقاد میریپذیها را کاملاً مگونه

 نیتدو یدرستبهآن سؤالات را  توانیاست که در آن م ی( که تنها چارچوب نظرمیندار

، است «کالیراد»تنها موضع واقعاً  نیمن، ا یبرا ها پاسخ داد.به آن یکرد و از منظر عمل

 .رودیفراتر م یستیالیسوس یمحوروگن و هم انسان ییهم از فردگرا رایز

زندگی بر اساس روابطی خارج از چارچوب مناسبات «: ما حیوانات»کانال 

پذیر نیست. ی امروزی، امری واقعی و امکانداری در همین جامعهسرمایه

ای باشید که هرنوع تلاش در این جهت گول زدن خود است، مگر اینکه جزیره

که  با وگنیسم با آب باران و برق آسمان گذران کنید! بنابراین ارتباط دادن آن

امری کاملًا شدنی و ممکن است اشتباه است. توضیحات بعدی شما در مورد 

 راتییغت و دیتول ابزار بر تیمالک رییتغ درفرد سوسیالیسم نقش منحصربه

 دایپ سمیوگن موضوع به یربط چیه اما هستند یاصول و درست همه یاجتماع

 .کندینم

کنم کسانی که سبک زندگی خاصی را فکر نمی»اید: اینکه نتیجه گرفته

کنند )که در این زمینه شرایط همیشه یک انتخاب ذهنی و خاص اتخاذ می

های مورد نظر درست ، اگرچه در مورد خاص هیپی«ماند( حق ندارند...باقی می

ی نی و خیالکند. یک شرایط ذهپذیر پیدا نمیاست اما ربطی به یک امر امکان

 پذیر مقایسه کنید. توانید با امری واقعی و امکانرا نمی

گویید، اگر موضوع بحث ما درست می«. سوسیالیسم نیست»... گویید: می

 امتعریف و مشخصات سوسیالیسم بود کاملاً حق با شما بود. اما مارکوی عزیز؛ 

اری، دروابط سرمایهم ارتباط دادن تغییر در موقعیت حیوانات با یکنفکر می

روانه اگرچه یک ظاهر رادیکال و چپ دارد، اما در ذات خود امری کاملاً راست

داری در تغییرات شکلی پذیری سرمایهاست. این بدان معنی است که انعطاف

را با حفظ ماهیت خود نبینید. برای سرمایه، تولید گوشت با تولید پیراهن، 
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مهم کسب سود است. بنابراین تصور یک کند. کفش یا کامپیوتر فرقی نمی

که داری وگن امری عجیب و دور از ذهن نیست، مگر اینی سرمایهجامعه

قداست خاصی را در تولید محصولات حیوانی برای سرمایه متصور باشید. از 

و  طبقاتیی م اگرچه مبارزه برای سوسیالیسم از منظر مبارزهیاین رو، معتقد

ورتی انکارناپذیر است اما از منظر حیوانات، امر رهایی امر رهایی کل جامعه ضر

طور که مبارزه با آپارتاید و پایان دادن به آنان ضرورتًا در گرو آن نیست. همان

 آن صرفًا در چارچوب مبارزه علیه سرمایه نبود که به نتیجه رسید.

اید یک کاربرد لغوی بود نه که شما روی آن متمرکز شده« کشتن»موضوع 

ی بحث شما در این امر مفهومی تعیین کننده در بحث من. از این رو ادامهیک 

کنم نقش اساسی ها و ... فکر نمیمورد و طرح موضوعاتی چون کشتن باکتری

ها نیز امری مربوط به در این بحث داشته باشد. موضوع شکارچی/ گردآورنده

ازهای انسان پذیری رفع نیرفع نیازهای زندگیشان بود که ربطی به امکان

 امروزی ندارد.

داری، در هیچ کجای تحلیل مارکس در هیچ کجای اقتصاد سیاسی سرمایه

عنوان شرط اساسی برای گردش سرمایه در داری، چیزی بهاز روابط سرمایه

تم بر کنم اگرچه سبینیم. یکبار دیگر تکرار میکشی از حیوانات نمیگرو بهره

دارانه است، اما غالب خود سرمایه حیوانات در جوامع امروزی در شکل

 .داری گره نخورده استنفسه با مناسبات سرمایهدر کلیت خود فی« ستمگری»

 درکه هنوز بر اساس رنج و خون حیوانات استوار است،  یآن سوسیالیسم

 .که ادعای انقلابی بودن ندارد جذابیتی نخواهد داشت یوگنیسم مقابل

ه شما بود ک یاسیمربوط به ق سمیالیدر مورد سوستمام بحث من مارکو مائوریزی: 

 توانایدادن به کشتار ح انیو ]ب[ پا دیابزار تول یجمع تیخواست ]الف[ مالک نیب

 ایمقایسه نیکردم روشن کنم که چن یمن سعدادم. من به آن پاسخ می .دیبرقرار کرد

ه مورد الف[ به چ] میدانیکه م لیدل نیاول، به ا است: یمنطقریمختلف غ لیبه دو دل

آزاد چگونه ثروت خود را  یجامعه کیکه  میدانینم قیطور دقمعناست، اما هنوز به
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 دیتول قیامور )از طر تیوضع ینیبشیپ یبرا یهر تلاش کند،یو مصرف م عیتوز د،یتول

 ینانتخاب ذه کی زج ستین یزی( چرهیو غ یبازار همبستگ ،یخود، مصرف انتقاد یبرا

 یخی]مورد ب[ اگر از نظر تار رایو دوم، ز ؛یاقتصاد لیگونه پتانس چیبدون ه یو اخلاق

  مبهم و نامشخص است. یداده نشده باشد، مفهوم حیتوض یو اجتماع

..«. .اید یک کاربرد که شما روی آن متمرکز شده« کشتن»موضوع »اید: شما نوشته

آنچه را که هنگام استفاده از  خواهمیم کنم،یکلمه انتقاد نم کیمن از کاربرد شما از 

 یآزاد»است: منظور شما از  یمشکل اساس کی نیا رایز روشن کنم. دیکنیآن درک م

و  یمفهوم اجتماع کی. من شودیشروع م نجایتمام مشکلات از ا ست؟یچ «واناتیح

از اصطلاحات که به  گرید ی. هرگونه استفادهخواهمیم واناتیح یاز آزاد یاقتصاد

من مبهم و  یبرا کند،ینم فیآن را توص یو اقتصاد یچارچوب اجتماع یلحاظ نظر

به نظر شما چرا  .میکن هاز آن استفاد یاز نظر عمل میتوانیاست و ما نم کنندهجیگ

از  یبخش مهم کنند؟ینم جادیجامعه ا یدهسازمان یبرا یاعمده یمسئله« حشرات»

به صورت  دیبا« کشتن»مشکل  م،زدینم یاهودهیمن حرف ب است! واناتیح یزندگ

ده زن وانیکدام و چگونه ح ا،یکه آ ردیگیم میشود: جامعه چگونه تصم انیب یاجتماع

ردم مطرح ک لیدل نیها را به ا/ گردآورندهیمن مثال شکارچ کشته شود؟ دیتواند و بایم

در  که ابدییجامعه معنا م یو ماد کیدئولوژیفقط در سازمان ا «یمگرتس»که مشکل 

در  نیشوند، و ایممورد رفتار واقع « ماده»عنوان و به شوندیم یپست تلق واناتیآن ح

 پرست نبودند.اما گونه کشتندیرا م واناتیها حآن ها نبود./ گردآورندهیمورد شکارچ

: ابدیما در جهت مخالف تکامل  یاحتمال وجود دارد که جامعه نیا م،یبگو خواهمیم

 پرست باشد.وگن شود و همچنان گونه تواندیم

 و یپرستگونهضد نیتفاوت ب یدر کتاب من وجود دارد که در آن درباره یفصل

 یوهیش کی سمیکه وگن کنمیروشن م نیکه من همچن ییجا کنم،یبحث م سمیوگن

 نیا منیبیم یعنوان سردرگمآنچه که من در استدلال ظاهراً واضح شما به .ستین دیتول

 ی: وقتنجاستیهمه ا یاساسال ؤس .دیشویقائل نم یزیتما نیاست که شما چن

 چه»ممکن است به عنوان  ست؟یمنظورتان چ« ممکن است یامر سمیوگن» دییگویم

 دیتول یوهیش کیبله، در واقع،  د،یکنیصحبت م دیتول یوهیش کیاگر از  ؟«چیز
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( ممکن است و به آن یطور کلبه یطبقات ی)و جامعه یدارهیسرما یبرا نیگزیجا

ک کوچ یهاو خاص است که افراد و گروه یذهن یراه سمیوگن .ندیگویم سمیالیسوس

 ادعا نیپشت ا یتئور دهند. انیپا واناتیبه ستم بر ح خواهندیکه م کنندیادعا م

است  یرستپگونهاست(، ضد هایسبک زندگ یطولان خیاز تار ی)که بخش ستین سمیوگن

دارم اما  یوگن یهامن خود عادت است(. یمحورنقد انسان یاز سنت طولان ی)که بخش

بر  با مردم یچون وقت پرست هستم.گونهضد کیمن  شناسم،ینم سمیخودم را با وگن

صحبت  یدر مورد روابط اجتماع کنم،یکه خواستارش هستم بحث م ییایسر نوع دن

بط بر اساس اصول متفاوت مرت ییایداشتن دن یهستند که برا ییزهایکه تنها چ کنمیم

از خوردن گوشت دست  شیسال پ 02از  شیکه ب یاز زمان کنمیفکر نم هستند.

احتمال وجود  نی. اکندیروش کار نم نیا را نجات داده باشم. وانیح کیجان  دم،یکش

خوردن گوشت را کاهش دهند  ،یدارهیسرما یتکنولوژ شرفتیدارد که مردم به لطف پ

گن و یاصطلاح سبک زندگدر به یراتییهاست که شاهد تغدهه آن را لغو کنند. یو حت

 کنم،یم فیرا در کتاب توص دهیپد نیام که همان طور که ابه اشکال مختلف بوده

که  ییکالاهااشاره به شما را بدون  یفقط زندگ نیا است: یپوچ و منف یاکلمه

 یهاتی)البته فعال کندیم فیمرتبط است، توص واناتیاز ح یکشا بهرهب «ماًیمستق»

به »وگن  یو معمولاً در فلسفه شودیم واناتیوجود دارد که باعث مرگ ح یادیز

ها را در چارچوب آن توانیوجود دارد که م یادیز یهاتیفعال ...(.ندیآینم« حساب

 نیاز ب یرا کاهش داده و حت واناتیو مرگ ح یکشکرد تا بهره« اصلاح» یدارهیسرما

 ریپذامکان« وگن یدارهیسرما یجامعه» کیکه موافقم که حال عین در  جه،یدر نت برد.

 رایز پرست باشد.گونهضد یدارهیسرما یجامعه کیکه  کنمیاست، فکر نم

که  ییاست، جا واناتیح ریاشتراک جهان با سا یاجتماع یهینظر امدیپ یپرستگونهضد

 رایامر است، ز نیا یبخش اساس سمیالیسوس .شودیلغو م یکسب سود از نظر اجتماع

سب به منظور ک عتیبر استثمار مداوم انسان و طب یمبتن یدارهیسرما دیتول یوهیش

تر و کم واناتیبا مرگ ح یدارهیسرما ستمیس کی توانندیها مطمئناً موگن سود است.

 هیعل یاسیس حیزبان صح ،«واناتیحقوق ح یهاحهیلا»از ظلم،  یعارتر، محصولات کم

بر  یمبتن یاقتصاد ستمیس کی شهیهم نیا داشته باشند. رهیو غ واناتیح ضیتبع
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ما  اریکل در اخت کیعنوان به عتیکه طب ییو جا ،یاستثمار انسان، تناقضات اجتماع

ان ها خواهپرستگونهاست که من معتقدم که فقط ضد لیدل نیبه هم است، خواهد بود.

 یحت رایز .میمتفاوت هست یانسان یجامعه کیما خواهان  آن هستند: یهاهیپا رییتغ

 نجات تیصنعت گوشت در نها وانیح اردهایلیوگن، م یدارهیسرما یجامعه کیاگر در 

بدتر از آن،  یحت محور خواهد بود.همچنان انسان یزندگ یکنند، سازمان ماد دایپ

 به آن منجر خواهد شهیاست( هم یرشخصیو غ یرانسانیغ ی)که قدرت هیانباشت سرما

 شد.

اتی طبقی من معتقدم اگرچه مبارزه برای سوسیالیسم از منظر مبارزه»اید: نوشته

و امر رهایی کل جامعه ضرورتی انکارناپذیر است اما از منظر حیوانات، امری رهایی آنان 

 کیدر چارچوب  «واناتیح یآزادساز»منظور شما از «. ضرورتاً در گرو آن نیست

استفاده  تواندیم یدارهیسرما یکه جامعه تیواقع نیا ست؟یچ یدارهیسرما یجامعه

که  تیواقع نیا ای کاهش دهد و لغو کند؟ دیآن شاخه از تول ای نیرا در ا واناتیاز ح

و  یانسان عتیبدون استثمار طب تواندیکل م کیبه عنوان  یدارهیسرما یجامعه کی

 ریش ر،یپن کینزد یندهیممکن است: ما در آ یمورد اول امر کار کند؟ یرانسانیغ

 یمورد دوم تضاد داشت. میهمه خواه یبرا یبعدو گوشت سه یچرم مصنوع ،یاهیگ

 یخرب د.کار کن عتیبدون استثمار انسان و طب تواندینم هی: سرماردیگیرا در بر م ینظر

 هیاز انباشت سرما گرید یبخش ینوعبه شهیهم انگریدنجات داد،  توانیاز جانوران را م

 واناتیح است و ندیفرآ نیاز ا یبخش میرمستقیغ ای میطور مستقبه عتیطب خواهند بود.

 یوهیش کهنیخواهند شد، مگر ا هیسرما ازین یقربان میرمستقیغ ای میطور مستقبه شهیهم

 کاملاً بلکه ست،ین واناتیح ییوگن تحقق رها یدارهیسرما یجامعه کند. رییتغ دیتول

باره: رفت )دو نیاز ب واناتیظلم به ح یهانمونه نیترکه واضح یزمان رایز برعکس است:

( چه شوندینفر روزانه شکنجه م اردهایلیو م اردهایلیصنعت گوشت که در آن م

 ماند؟یم یها باقگونه رینسبت به سا یانصافیمتقاعد کردن جامعه به ب یبرا یاستدلال

سود  آن به لیو تبد یانسان ریغ عتیطب ریدست از تسخ دیما در کل با یجامعه کهنیا

چارچوب  کی رند؟یمورد احترام قرار گ دیجوامع حشرات با یبله، حت که،نیبردارد؟ ا

 .شودیم آوررتیح یاسیس جیمنجر به نتا یرمنطقیغ ینظر
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طور که مبارزه با آپارتاید و پایان دادن به آن صرفًا در چارچوب همان»اید: نوشته

 رییبحث خود را تغ ریشما مس نجایدر ا«. مبارزه علیه سرمایه نبود که به نتیجه رسید

خود به  ییایبا پو تواندیم یدارهیدر مورد آنچه سرما گریشما د نجا،ی. در ادیدهیم

 قیرکه از ط دیکنیصحبت م یاجتماع رییتغ کیشما از  :دیکنیدست آورد صحبت نم

 کننده است.گمراه دیحال، مثال آپارتا نیبا ا .دهدیما رخ م یانهیجومبارزه یهاتلاش

 ینوبج یقایکشور واحد بود )اعم از آفر کیمشکل مربوط به  کی دیکه آپارتا ییاز آنجا

 کیکه  واناتیاز ح یکشکل بهرهآن را با مش توانی( نمکایآمر ینژاد یجداساز ای

د مانن - یجهان یاشکال ستمگر ریاگر آن را با سا کرد. سهیاست مقا یجهان یدهیپد

طور هجا بدر همه باًیتقر هانیخب، ا د،یکن سهیمقا - یتیجنس ضیو تبع ینژادپرست

 کیکه  کنمیمن گمان م باشند. افتهی «انیپا» نکهیاند، بدون اشده« لغو» یرسم

که  یدر طرح خواهد رفت. شیمشابه پ اریبس یریوگن در مس یدارهیسرما یجامعه

 نیبود: حالا اگر ا میروبرو خواه واناتیح یجهان ییما با رها د،یکنیم شنهادیشما پ

 ،یواقع یاجتماع رییتغ بدوناست،  واناتینسبت به ح ندهیفزا «یهمبستگ» یمعنابه

 گریکدیبهتر از رفتارمان با  واناتیناگهان با ح دیچرا با چگونه ممکن است. پرسمیم

 یدر حال م،یحشرات!( بگذر ای) هایها، ماهاز گرفتن جان خوک دیچرا با م؟یرفتار کن

در  توانیچگونه م م؟یدانیم یعیرا طب ترانهیمد یایکه غرق شدن مهاجران در در

 د؟یرا بهبود بخش واناتیحقوق ح شود،یکه حقوق بشر مدام در آن نابود م ییایدن

 .دیآن را فهم توانیچگونه نم

: شودیآشکار م سمیالیسوس یمبارزه برا تیاهم نجایدر ا قاً یکه دق کنمیمن فکر م

 .ستیتصور نقابل یحت واناتیح یبرا یآزاد چیآزاد، ه یجامعه کیبدون 

داری، در هیچ کجای تحلیل در هیچ کجای اقتصاد سیاسی سرمایه »اید: نوشته

عنوان شرط اساسی برای گردش سرمایه در گرو داری، چیزی بهمارکس از روابط سرمایه

در  کنم اگرچه ستم بر حیواناتبینیم. یکبار دیگر تکرار میکشی از حیوانات نمیبهره

در کلیت خود « ستمگری»ست، اما دارانه اجوامع امروزی در شکل غالب خود سرمایه

اساس  که هنوز بر یآن سوسیالیسمداری گره نخورده است. نفسه با مناسبات سرمایهفی

که ادعای انقلابی بودن ندارد  یوگنیسم در مقابلرنج و خون حیوانات استوار است، 

مارکس  لیدو مشکل متفاوت وجود دارد. اول: تحل نجایدر ا«. جذابیتی نخواهد داشت
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 یازین دییگویم یدرستهمان طور که شما به رایز زندینم واناتیدر مورد رنج ح یرفح

 یواناتیع حنسبت به نو رایز ست،ین واناتیبر رنج ح یمبتن یدارهیسرما .ستیکار ن نیبه ا

ونه آن گ ای نیبدون استثمار ا تواندیاست و مطمئناً م تفاوتیب کندیکه استثمار م

که دو  عتیاز کار و طب یکشبدون بهره م،یطور که قبلًا اشاره کرداما، همان  بسازد.

مار، ابتدا دادن به استث انیپا یبرا ن،یبنابرا کار کند. تواندیمنبع انباشت آن هستند، نم

 .میده انیآن پا یبه شکل کنون دیبا

. منظور شما از آن دهدینم انیپا «یستمگر»به  سمیالیکه سوس دییگویشما م

لاح اصطرا که به «ضیتبع»و « استثمار»من در کتابم  ست؟یچ «یستمگر» ست؟یچ

 کیعنوان به سمیالیسوس .کنمیم زیاست، متما« ظلم» یو ماد یذهن یجنبه

 که در آن میرا تصور کن یاجامعه میتوانیاست که م یتنها راه یاجتماع یبندصورت

 سمیالیسکه سو ستیبدان معنا ن نیا رفته باشد. نیاز ب ضیتمام اشکال استثمار و تبع

که  است یتنها چارچوب نی: اما ابردیم نیرا از ب یپرستو گونه یمحورانسان نفسهیف

 یهاپرستگونهعنوان ضدبه دیالبته، ما با انجام شود. تواندیم ییالغا نیچن

مبارزه  یستیالیسوس یهادر سازمان هادهیا نیا شتریهرچه ب تیاهم یبرا ست،یالیسوس

 یهاهدیا دیما با ز،ی. اما قبل از هر چمیباش «سمیوگن یجذاب برا» میکن یو سع میکن

 .میو عمل خود داشته باش هیدر مورد نظر یروشن
  


