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م سوسیالیس»این متن ارتباط مستقیمی با موضوع اگرچه  یادداشت مترجم:

های قدیمی دیدگاه»دلیل تأکید بر مرزبندی با ندارد اما به« یکموقرن بیست

مجموعه جای گیرد. به این آن ی آن است که در ، از نظر ما کامالً شایسته«محورانسان

د تول»سمت به گیری اصولی بر سر موضوع موردبحث، گامیامید که چپ ما با موضع

 بردارد.« دنیای جدید

و  91 دیکوو» یدر پاسخ به مقاله ریز ینامه یادداشت نویسندگان:

 ،یاصل یسندهینو بود. (MR) ویویر یمانتلمنتشر شده در  «هیسرما یهادورپیمایی

در  یاگسترده قاتیاست که تحق ی( تکاملرشناسیگ)همه ستیولوژیدمیاپراب واالس، 

و خواندن کتاب او  _ها انجام داده است گسترش پاتوژن یربنایز یمورد عوامل اجتماع

 گاهیمند به درک جاهر عالقه یبرا ،سازندیبزرگ را م یمزارع بزرگ آنفوالنزا

 9191در سال  ویویر یمانتل است. یضرور یمسر یهایماریمنشأ ب رد یصنعت دامدار

 یهینظر ینهیاز مجالت مستقل برجسته در زم یکیشد و همچنان  سیتأس

 یم یانتشار در شماره یمقاله برا متحده است. االتیدر ا یستیالی/ سوسیستیمارکس

در حال گسترش  یریگدرک همه یآن برا تیآماده شد، اما با توجه به اهم 0202

 منتشر کردند. 0202مارس  02در  نیصورت آنالآن را به MR راستارانی، و91-دیکوو

را رد کرد و مناسبت  ینقد ارسال ویویر یارسال شد. مانتل لیآور 00ما در  ینامه

 را به ما اطالع داد. یاول ماه م

که  یامقاله یهایما در مورد کاست تینهمراه با حسن یبه نظر ما، رد مکاتبه

قرار  ریگهمه یهایماریدر ب هیرا در مرکز نقش سرما واناتیح اتیح بیهمزمان تخر

 کندیامتناع م واناتیبخش جنبش حقوق حبهبود ریتأث دییاز تأ یو سپس حت دهدیم

موضع چپ  انگریبروشنی به - جامعهو  هیاز سرما یاسیس کامالً یمطالباتچه رسد به  -

 .است استیدر س واناتیح تیصحبت از موقع به هنگام

 هیسرما یهادورپیماییو  91-دیکوو: نجاستیا یاصل یمقاله

 

  

https://pecritique.com/2020/04/19/%da%a9%d8%b1%d9%88%d9%86%d8%a7-%d9%88-%d8%af%d9%88%d8%b1%d9%be%db%8c%d9%85%d8%a7%db%8c%db%8c%e2%80%8c%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%b3%d8%b1%d9%85%d8%a7%db%8c%d9%87-%d8%b1%d8%a7%d8%a8-%d9%88%d8%a7%d9%84/
https://pecritique.com/2020/04/19/%da%a9%d8%b1%d9%88%d9%86%d8%a7-%d9%88-%d8%af%d9%88%d8%b1%d9%be%db%8c%d9%85%d8%a7%db%8c%db%8c%e2%80%8c%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%b3%d8%b1%d9%85%d8%a7%db%8c%d9%87-%d8%b1%d8%a7%d8%a8-%d9%88%d8%a7%d9%84/
https://pecritique.com/2020/04/19/%da%a9%d8%b1%d9%88%d9%86%d8%a7-%d9%88-%d8%af%d9%88%d8%b1%d9%be%db%8c%d9%85%d8%a7%db%8c%db%8c%e2%80%8c%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%b3%d8%b1%d9%85%d8%a7%db%8c%d9%87-%d8%b1%d8%a7%d8%a8-%d9%88%d8%a7%d9%84/
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 91کووید و  یدارهیسرما وانات،ی: حیک نامه
 دیکوو)»واالس  کیفرناندو چاوز و رودر سیلوئ بمن،یراب واالس، الکس ل یمقاله

ارائه  91 دیکوو یفعل یریگاز همه یمطلوب لی( تحل«هیسرما یهادورپیماییو  91

 ای ،یبحران اقتصاد کیعنوان را صرفاً نه به 91 دیکوو سندگانینو نجایدر ا .دهدیم

. در کنندینم یابیارز ییغذا یهانظامدر  واناتیبحران در مورد ح کیعنوان تنها به

در چارچوب  واناتیاز تعامل انسان با ح یاعنوان نشانهبه یدرستبه 91 دیعوض کوو

 .شودیدرک م یدارهیسرما یصنعت یدامدار

با  واناتیح یآزاد یمند به سازگارعالقه یهاچپ یممکن است برا نیاگرچه ا

 شیدر پ یادیز یدیبه نظر برسد، متأسفانه ناام دوارکنندهیام دیتول یسازیاجتماع

 یکارواالس و همکاران محافظه شود،یم واناتیبه ح دنیشیصحبت از اند یوقت است.

 ریپذانامک بدیلعنوان به یو اجتماع یاقتصاد باتیچه نوع ترت نکهیدر تصور ا یقیعم

 .دهندیاست از خود نشان م

 گاهیجا کیعنوان به یدامدارصنعت شدن انبوه  یسال گذشته شاهد صنعت 952در 

 دارانه،هیسرما یدر دامدار عیرشد سر نیا .میابوده یجهان یدارهیسرما دیتول یدیکل

 نیهم ت.اس یارزش اضاف دیمنظور تولکاالها به ریبا هدف تکث د،یاشکال تول ریمانند سا

 یعنی) شتیمع لیو وساانسان داشته  ییبر منابع غذا یمهم ریتأث نیهمچن ندهایفرآ

جر به امر من نیا داده است. رییتغ قیعم یشکل( را بهیکار انسان یروین دیابزار بازتول

شده است، و همراه با آن،  یوانیح یمصرف انسان از غذاها یسرانه یالعادهرشد فوق

 یدر حال حاضر بر زندگ ،یصنعت اسیدر مق التیو ش یدامدار میگسترش عظ

 .گذاردیم ریهر ساله تأث ایو در یدر خشک وانیح هاونیلیتر

 اسیمق .ستین دهیپوش یبر کس واناتیح یبرا یخیتار یندهایفرآ نیا یهانهیهز

و  سندگانیاست که نو نیفرض ما بر ا 9است. سابقهیب خیو رنج در تار مرگ میعظ

 گاهدیاز د یریگهمه تیدر مورد ماه یاساس یهانشیکه ب تحلیلگرانی ریسا نیهمچن

( از رگید یاریو بس یهارو دیوید س،یوید کیاند )مانند مااضافه کرده یستیالیسوس

 کامالً آگاه هستند. یابعاد نیچن
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 ،یاردهیسرما دیتنها تولنه تِیواقع یکنندهمعاصر ما منعکس ییغذا یهاستمیس

 الب است.غ یِمراتبسلسله یمحورانسان کیو  یدارهیسرما نیوحشتناک ب یابلکه رابطه

 نیا یزندگ .شوندیم ینگهدار دیتول یفشرده یهاستمیدر س یخشک وانیح اردهایلیم

 یدامدار ستمیاز س یعنوان بخشخشونت مداوم به ،یاجبار دیموجودات حاصل بازتول

 یرا برا واناتیح یزندگ دورپیماییاست که  ییهاروشمنظور مرگ بهو به یصنعت

 واناتیح تیوضع .کندیم یدستکار یصنعت دامدار سودِ یهادورپیماییانطباق با 

 قیدر حال حاضر از طر یوحش یهایماه یهااز گونه یاریاست: بس افتهیبهبود ن ییایدر

ا از ر واناتیح نیاز ا هاونیلیاند و تردر معرض خطر انقراض قرار گرفته یصنعت دیص

تالش  یزندگ یبا درد و رنج برا یواقع یمعناکه به یدر حال کشند،یم رونیب هاانوسیاق

منجر به اسارت  یریطور چشمگبه ریاخ یدر چهار دهه یپروریتحوالت آبز .کنندیم

 گسترده و فشرده شده است. دیتول یهاستمیدر س ییایدر واناتیانبوه ح

« ارزان یغذا» میعنوان رژمور به سونیاز آنچه راج پاتل و ج یتحوالت بخش نیا

نسان ا« مبلغ دستمزد» ،یشتیمع یهانهیبوده است که با کاهش هز کنند،یم فیتوص

انبوه صنعت  دیتشد 0(.است یارزش اضاف شیافزا ی آنجهینت)و  دهدیرا کاهش م

است بر آنچه جان  یقطعاً شاهد ،یدارهیدر سرما دیتول نیو امتزاج کامل ا ،یدامدار

در  3است. کرده فیتوص «کیشکاف متابول»عنوان بر مارکس، به دیفاستر، با تأک یبالم

 کیعنوان اساس را به یمدرن دامدار ستمیرفت که س میخواه شیواقع، ما تا آنجا پ

 دیبازتول یرا برا یازهیمکان دورپیماییکه  م،یبکش ریبه تصو دیجد «یجهان سمیمتابول»

 یبرا یالهیرا همچون وس یوانیح یغذاها ریو امکان تکث جادیا واناتیو مرگ ح یزندگ

زئونوز  یهایماریب .کندیفراهم م یو کار انسان یزندگ دیبازتول یمعاش براامرار

 سمیمتابول نیاز ا یوضوح بخش، به91 دیجمله کوو(، ازوانیانسان و ح نی)مشترک ب

 نیا ر،یگهمه یماریب دیفراتر از تهد است. هیو سرما واناتیانسان، ح نیب دیجد یجهان

 دیهداز انسان، ت یناش یمیاقل راتییدر تغ یبا توجه به سهم صنعت دامدار ژهیوتعامل به

 ییاز آنجا ان،یم نیدر ا .کندیرا اثبات م گریطرق دبه تیبشر یبرا یدرازمدت یوجود

و  یتسیتنوع ز یندهیتلفات فزا یاصل یهامحرک الت،یش عیو صنا یکه صنعت دامدار

 یرجانو یهزاران گونه یبرا یتریفور «یوجود دیتهد»ها هستند، با انقراض انبوه گونه
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 لوقوعابیقر یکه در حال حاضر با نابود میهست ریمنفرد درگ یوحش وانیح اردهایلیو م

 هستند. وبرور

که ما  کنندیچاوز و واالس استدالل م بمن،یکه واالس، ل یدر حال ست؟یحل چراه

 یهاایرؤ نکهیا م،یباش «دیجد ییایتولد دن»معادل  یاشهیمتعهد به اصالحات ر دیبا

 دهدکننیناام ماندیم یموجود باق تیاز وضع شیبنه خیلی  یزیچ واناتیح یها براآن

 است:

پرورش و  ، دامداریمیکنیم بازنشانیها و محصوالت را ما تنوع دام 
در حدت و  زاهایماریب شیکه از افزا ییهااسیمحصوالت را در مق

ه . بدهیمسروسامانی دوباره می کند،یریجلوگ ییایجغراف یگستردگ
کنند و  مثلدیدر محل تول خواهیم داد خود اجازه ییغذا واناتیح

ها نتا پاتوژ دهدیاجازه م یمنیا ستمیرا که به تکامل س یعیانتخاب طب
 9.کرد میخواه یابیکند باز یابیرد یرا در زمان واقع

در  یدامدار «یمیقد یایدن»بازگشت به  وانات،یح یحل براراه گر،یبه عبارت د

 مینتوایاست که م یکار نیبهتر واناتیاز ح یکشحفظ بهره ایکوچک است. آ اسیمق

 م؟یانجام ده دیجد یایدن نیدر تصور ا

با در نظر گرفتن  دیما با ییغذا یهادر مورد نظام یواضح است که هرگونه تفکر

اند، شده لیمعاش تبدامرار یبه ابزار اصل یوانیح یکه در آن غذاها ییایدن یهاتیواقع

 ییاغذ ستمیهم س یِبخش مرکز یشکار و دامدار ،یاز جوامع انسان یاریبس یبرا باشد.

منظر، مطالبات گسترده و  نیاز ا .یفرهنگ یها و باورهاهستند و هم مسبوق به سنت

 با دقت انجام شود. دیهستند، با یدادن به صنعت دامدار انیکه خواستار پا یفور

در چارچوب  یتوسط جوامع محل رییمستلزم تغ ییغذا یهاگونه اصالحات در نظامهر

 و ییغذا یهابر نظام کیکنترل دموکرات دیناهمگون است و با یهاها و سنتفرهنگ

 عنوان هدف خود حفظ کند.را به واناتیح یعدالت برا نیهمچن

موجود و  ییفکر کردن در مورد نظام غذا ینادر برا یفرصت 91 دیحال، کوو نیبا ا

 یرا برا یخیتار یبحران فرصت نیا 5.دهدیدر آن ارائه م واناتیساز حمشکل تیمرکز

ر، و نظصرف یوانیح یغذاها دیکه چگونه از تول میفکر کن نیتا به ا کندیما فراهم م

 م،یشدت معکوس کنرا به یجهان یاصل یغذاعنوان به اتیمرغ و لبنرشد گوشت، تخم
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 واناتیفقط ح نیا .میببر نیاز ب شهیهم یبرا بارکی واناتیخود را بر ح یو سلطه

 ایآ نکهیفراتر از تفکر در مورد ا .برندیها سود مدادن به استثمار آن انیکه از پا ستندین

عنوان همبادله و ب یبرا ییعنوان کاالشدن به دیتول «یکار ضرور» دیبا وانیح هاونیلیتر

فکر کردن در  یبرا یفرصت91 دیکوو ر،یخ ایامرار معاش را انجام دهند  یبرا یالهیوس

ر تنها دکه نه ی: کسانکندیغذاها فراهم م نیا دیدر تول ریدرگ یمورد کارگران انسان

دستمزد کم،  ای یمانند کار اجبار ،یالعاده بد در سطح جهانفوق یکار طیمعرض شرا

 6قرار دارند. وانیانسان و ح نیمشترک ب یهایماریبلکه در خط مقدم انتقال ب

 یرا برا یفرصت سابقهیب یخیتار طیکه شرا آموزدیبه ما م سمیمارکس ر،یبه هر تقد

 دیولت کیکنترل دموکرات یاز جمله وعده کند،یم جادیا یقبل تصوررقابلیغ یهاندهیآ

 یهاوهیش»فراتر رفتن از  یبرا یدر واقع فرصت 91-دیکوو .یرضروریو کاهش زمان کار غ

ما  است که یمعن نیبه ا یبا صنعت دامدار سابقهیاما ارتباط ب تفکر است. «یمیقد

 ،«تیمهس یدیجد یایدنتولد » دنبالبهاگر  .میدار اریدر اخت یشتریفرصت ب نیهمچن

 ییهااهدگید _ میپشت سر بگذار کامالًرا  یمیمحور قدانسان یهاینیبدفاع از جهان دیبا

ودات آن موج لیتقل قیاز طر ارهیمناسبات ما را با ساکنان حسمند س نیترییکه ابتدا

 انشدهیها جدا از فاآن قیو عال یکه زندگ «یفرودست»صرف و افراد  یکاال تیبه وضع

 یهاینیبما به جهان یدلبستگ .کندیندارد مخدوش م یاهداف ما ارزش یبرا

در  یستیالیمبارزات سوس دیتجد یما را برا یهاشدت امکانبه یمیمحور قدانسان

کار در بخش  یرویمجدد ن یدهسازمان ،یو کشاورز یاصالحات ارض یهاتالش

مبارزات و  نیا .کندیو موارد مشابه محدود م یجمع ییغذا یهابرنامه ،یکشاورز

در  .شودیم تریقو افتنیکاهش  یجابه واناتیح بخشییرها دگاهیبا د گریمبارزات د

 لیدالبه - واناتیاز ح یاسیکه از دفاع س ییهاستیالیاز سوس یجد ییهاواقع پرسش

 مطرح خواهد بود. زنند،یسر باز م - یستیاومان نیو همچن یستیمارکس

 

 پیوند با منبع اصلی:

https://animalliberationcurrents.com/correspondence-animals-

capitalism-and-covid- 91/  
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« است. خیدر تار اتیجنا نیاز بدتر یکی یصنعت یدامدار» د،یمراجعه کن ینوح هرار ووالیبه  9

 . در: 0295سپتامبر،  05 ن،یگارد

https://www.theguardian.com/books/0295/sep/05/industrial-farming-one-

worst-crimes-history-ethical-question 
 ،یدارهیسرما یارزان: راهنما زیهفت چی آیینهجهان در  خیتار مور، ویدبل سونیراج پاتل و ج 0

. راج Oakland: University of California, 0292. 3-5. دینیرا بب ارهیس یندهیو آ عتیطب

روزنامه  «.شد لیعصر ما تبد یچگونه ناگت مرغ به نماد واقع. »دینیبب زیمور را ن ویدبل سونیپاتل و ج

 . در:0298مه  8. نیاردگ
 

 و،یویر ی: نشر مانتلورکیوین «یکیشکاف اکولوژ» ورک،ی چاردیفاستر، برت کالرک و ر یجان بالم 3

 در:  0298 9 هیژوئ 9 و،یویر یمانتل ،«عتیغارت طب»فاستر و برت کالرک،  ی؛ جان بالم0292

https://monthlyreview.org/0298/22/29/the-robbery-of-nature/ 
 یهادورپیماییو  91 دیکوو»واالس،  کیفرناندو چاوز و رودر سیلوئ بمن،یراب واالس، الکس ل 9

 . در:0202 لیآور 9 و،یویر یمانتل ،«هیسرما

 https://monthlyreview.org/0202/29/29/covid-91-and-circuits-of-capital/ 
5 Jan Dutkiewicz ،Astra Taylor  وTroy Vettese نشان  91-دیکوو یریگهمه. »دینیرا بب

 . در: 0202 لیآور 96. نیگارد.« میرا متحول کن یجهان یینظام غذا دیکه ما با دهدیم

https://www.theguardian.com/commentisfree/0202/apr/96/coronavirus-

covid-91-pandemic-food-animals? 

 یاهایؤر« است. یرانسانیغ واناتیدادن به ستم بر ح انیاکنون زمان پا. »دینیبب زیرا ن برتین دیوید 

 . در: 0202 لیآور 99مشترک 

https://www.commondreams.org/views/0202/29/99/now-time-end-

oppression-nonhuman-animals? 
 یتاصطکاک صنع یهابه مکان یشمال یکایگوشت در آمر دیتول ساتیتأس م،یسینویهمان طور که م 6

به  دیکه که تول یهنگام یاجتماع یامکان حفظ فاصلهکه با توجه به عدم ییاند، جاشده لیتبد

: "پیا کت پیک". »کلی. تام پوالنسک و راد نستندیبا «پیتا ک پیک»دارد که  ازین یکارگران انسان

 لیآور 93. ترزیرو «کنندیو کار را ترک م شوند،یم ماریب یشمال یکایکارگران صنعت گوشت آمر

 . در:0202
 https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-meat-focus/elbow-

to-elbow-north-america-meat-plant-workers-fall-ill-walk-off-jobs-

idUSKCN09V2WM 

                                                      

https://pecritique.com/2021/05/26/%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%DB%8C%DB%8C%D9%86%D9%87%E2%80%8C%DB%8C-%D9%87%D9%81%D8%AA-%DA%86%DB%8C%D8%B2-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7/
https://www.theguardian.com/news/2018/may/08/how-the-chicken-nugget-became-the-true-symbol-of-our-ora
https://www.theguardian.com/commentisfree/2020/apr/16/coronavirus-covid-19-pandemic-food-animals
https://www.theguardian.com/commentisfree/2020/apr/16/coronavirus-covid-19-pandemic-food-animals
https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-meat-focus/elbow-to-elbow-north-america-meat-plant-workers-fall-ill-walk-off-jobs-idUSKCN21V0WM
https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-meat-focus/elbow-to-elbow-north-america-meat-plant-workers-fall-ill-walk-off-jobs-idUSKCN21V0WM
https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-meat-focus/elbow-to-elbow-north-america-meat-plant-workers-fall-ill-walk-off-jobs-idUSKCN21V0WM
https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-meat-focus/elbow-to-elbow-north-america-meat-plant-workers-fall-ill-walk-off-jobs-idUSKCN21V0WM
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ره ادا لدیتفیو اسم سونیکه توسط تا ییهابزرگ، از جمله کارخانه یفرآور یهادر کارخانه هایریگهمه

پس از مثبت شدن  خواهندیفودز م سونیمقامات از تا. »دینیبرچ را بب یرخ داده است. تام شوند،یم

 «.کند. لیکارمندان کارخانه را تعط 91-دیکوو شیآزما

USA Today. 92 April 0202. At: 

https://www.usatoday.com/story/money/0202/29/92/tyson-foods-officials-

call-plant-close-over-coronavirus-cases/5958369220/; 

 نیتربزرگ یان ناگفته: داستلدیتفیگوشت خوک اسم یدر کارخانه روسیکرونا و»لوسن هاپ.  کایجس

 . در: 0202 لیآور 92. یس یب یاخبار ب.« کایآمر یریگهمه

https://www.bbc.com/news/world-us-canada-50399822; 

در  91 دیکوو موردآلبرتا شد؟ صدها  یریگهمه نیمنجر به بزرگتر یزیچه چ» دنیو جوئل درا 

 . در: 0202 لیآور 91. نیآنال CBC. لیگوشت کارگ یکارخانه

https://www.cbc.ca/news/canada/calgary/cargill-alberta-covid-91-deena-

hinshaw-9.5532322. 

https://www.bbc.com/news/world-us-canada-52311877

