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 ژاپن در شوک قتل معلولین

 پیتر سیموندز

کشته و  11به معلولین آسایشگاهی در ژاپن،  ی با اختلالات روانیک فردانحملۀ وحشتاوایل صبح سه شنبه، 

 2ساله، حوالی ساعت  22، «ساتوشی اوئماتسو»مجروح برجای گذاشت که حال نیمی از آنان وخیم است.  22

کارکنان را بست و پیش از ترک محل و  دست و پای صبح به زور وارد یک مرکز نگهداری از معلولین شد،

 پیاپی قرار دارد. ضرباتاه را با چاقو مورد تسلیم خود به پلیس، ساکنین آسایشگ

با  .نادر است، به شوک فرو برده جمعی کشتارکشور ژاپن را که میزان قتل در آن پایین و  ،این حملۀ مرگبار

 صورت نگرفته است. جمعیقتل های ی علل اجتماعی و سیاس یدنکاو این حال هیچ گونه تلاش جدّی بر

س از ارسال بود. او پ« وری ئنتسوکوئی یامای»مرکز نگهداری از معلولین به نام ند سابق یک کارم« اوئماتسو»

ستعفا وریه وادار به افبرای معلولین، ماه )مرگ ترحمی( تانازی و حمایت از اُ فلیجلس سُمسخنگوی نامه ای به 

و خواهان  کرده« به خاطر ژاپن»لین ، او تهدید به قتل صدها تن از معلوNHKشد. به گفتۀ خبرگزاری ملی 

 .ده باشدتصویب قوانینی به نفع پایان دادن به زندگی افرادی با معلولیت شدید ش

من می توانم »و « من بدون صدمه زدن به کارکنان قتل عام خواهم کرد»که  ه بودظاهراً گفت« اوئماتسو»

ای لات حاد برکشو مافرادی با معلولیت های مختلف معلول را بکشم. هدف من، دنیایی است که در آن  074

 «.مرگ ترحمی داشته باشندان نزندگی در خانه یا فعالیت در جامعه، بتوانند با رضایت نگهبا

هدف نخستش خواهد بود و این که او حمله را « سوکوئی یامایوری ئن» مرکز روشن کرد که« اوئماتسو»

 خود هستند.ست های پُشبانه انجام خواهد داد، یعنی زمانی که کارکنان کمتری سر 

گفت که صلاحیت کار در یک تسهلات رفاهی را « تسوااوئم»پس از اطلاع از نامه، به  این مرکز رفاهیمدیر 

رد جوان بر خلاف میل خود وادار شد که به یک بیمارستان و را برای استعفا جلب کرد. این مندارد و رضایت ا

ا این بپریشی حاصل از مصرف ماری جوآنا است،  روانپزشکی برود. تشخیص پزشکان این بود که او دچار روان

 داده شد.اجارۀ مرخصی  او روز به 12تنها وجود 
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گفت « لیتتس از صمیم قلب» یانبه خانواده های قربان با یک بیانۀ سرسری، نخست وزیر ژاپن، «بهآشینزو »

ر تمداران، چه دساسی سایر«. به کُنه حقیقت پی ببردری خواهد کرد تا اهر ک»و اعلام کرد که حکومت وی 

 استانی نیز از او تقلید کردند. در سطح سطح ملی و چه

هرچند هیچ سندی در دست نیست که حملۀ دیروز به نوعی به تروریسم ارتباط داشته است، اما همان طور که 

یش ب ه تقویتیجبرای توبدون تردید جمعی شد، از این قتل های  هاهدشمحوادث اخیر فرانسه و آلمان در مورد 

 تر سازوبرگ دولتی در ژاپن بهره برداری خواهد شد.

، استاد «نوبوئو کومیا»نظم و قانون هستند.  برای حفظ مفسرین متعددی خواهان تمهیدات سفت و سخت تری

روی عدم مجرم سازی تأکید داشته است،  ژاپن»گفت:  «پرسآسوشیتد »، به «ریشو»جرم شناسی دانشگاه 

نیازمند طرح و برنامه  مانند سایر کشورهای خارجی به گمان من نهادها عطف می رسد.اما الآن دارد به نقطۀ 

ای در سطح مدیریت عملی هستند و با در نظرداشتن این که مجرمین ناگزیر زاییده می شوند، باید برای 

 «.دنبدترین سناریوی احتمالی آماده شو

جرایم، از جمله قتل، محصول یک جامعۀ بیمار  دارد از قلم می اندازد، این نکته است که« کومیا»آن چه 

 «.افراد شرور»هستند و نه امری ذاتِی 

یزان م»عنوان می کرد که دربارۀ قتل در جهان  2413سازمان ملل در سال  «ستاد مواد مخّدر و جرایم»گزارش 

کاهش بوده و به یکی رو به به این سو  1111اپن به طور ممتد و بدون نوسانات قابل توجهی از سال قتل در ژ

از پایین ترین سطوح جهان رسیده است. میزان پایین قتل در این کشور به ثبات و رفاه همراه با نابرابری پایین 

 «.و سطوح بالای توسعه یافتگی ارتباط پیدا می کند

برابر جمعیت تر از سه  تر از ژاپن بود، در حالی که جمعیت امریکا کم بار بیش 11، قتل در امریکا 2410سال 

 ژاپن است.

د منجر به صعو ،دو دهه رکود اقتصادی، همراه با تعمیق یورش حکومت های متوالی به استانداردهای زندگی

ستند. تنش های اجتماعی ه تشدیدسطوح نابرابری اجتماعی، بیکاری و فقر شده است که به سهم خود مشغول 

، چرا که مشاغل دائمی جای خود را به اشتغال موقت با جوانان به طور اخص با آیندۀ ناامن رو به رو هستند

 دستمزدهای پایین داده اند.
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حمل  مربوط بهپس از ترک کار خود در یک شرکت  2412سال « اوئماتسو»، «یوموئیری شیمبون»به گفتۀ 

رگر او به کا 2413مشغول به کار شد. آوریل « ی ئنروتسوکی یامای»کارگر موقت در مرکز  و نقل، به عنوان

عفا شدم، وقتی وادار به است»او دیروز به پلیس گفته بود: « نیویورک تایمز»ه گزارش بتمام وقت تبدیل شد. 

 «.کینه به دل گرفتمیک مقدار 

، تسهیلات مراقبین و نیاز به تعداد بیشتر با افزایش شمار سالخوردگان»توضیح داد که « مزیافایننشال ت»

تردۀ پایین هستند و کمبود گس ،بخش نقرار گرفته اند. دستمزدهای ایفزاینده ای  فشار تحتنگهداری ژاپن 

 «.می شوند محسوبسالخوردگان  بدرفتاری باافزایش سوانحی مانند  تعلیم دیده، مسبب و پرستارانِ  مراقبین

لات رفاهی یدربارۀ شرایط کاری کارکنان شاغل در تسه ، پژوهشگر،«یوکا اوکا» مطالعه ای کهطبق یافته های 

با ریسک بالایی رو به  درصد کارمندان }این بخش{ 22 بهداشت روانیِ»منتشر کرد،  2414معلولین در سال 

 «.رو است

 کارکنانکار  حجمحکومتی منجر به کاهش بودجه و این خود موجب افزایش « اصلاحات»طبق این پژوهش 

ات رو لیهسهیلات رفاهی در هر یک از این تس، مشکلات بهداشت روانی کارکنان تطی سال های اخیر» شد:

به افزایش بوده است و این امر موجب ترک کار یا بازنشستگی پیش از موعد آنان شده است. روشن است که 

ن . ایه استافسرده و در برخی موارد بیمار کرد ات، این کارکنان را خسته وتلاش های حکومت برای اصلاح

 «.تسهیلات مراقبت از معلولین است جدّی در مسألۀروند در ژاپن، یک 

قاً مشکل ییک فرد عم حاو به وضواست.  باقی مانده ین هم چنان ناروشنلبرای قتل معلو« اوئماتسو»انگیزۀ 

شانه همکار ترکیب شده باشد. ن نیروی و فقدان نازلدار بود که بی ثباتی روانی اش چه بسا با شرایط کاری 

ورک نیوی»جذب گروه های راست افراطی شده بوده است. به عنوان مثال او  این که شاید دالّ بر هایی هستند

 را در توئیتر دنبال می کرده است.« راست گرایانمتعلق به چندین حساب کاربری »گفت که او « تایمز

ریکا ام تحت امرِ ادغام کشور در جنگ هایِ ،ژاپناحیای میلیتاریسم برای  شابا تل حکومت آبه به طور اخص

مان های راست گرا و فاشیستی ژاپن بوده است. این برنامه سازحال کمک سم مسموم ژاپنی، یلو ترویج ناسیونا

ن د و این ارتجاعی ترییسته می شوری عادی نگتنها به فضایی دامن می زند که در آن خشونت به چشم امر

 2412ژوئیۀ  27                                                    یابد.نمود خود را در راست افراطی می 
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 دربارۀ معلولیت

 رادی اسلورچ

، وزیر محافظه کار انگلستان، با افتخار ادعا می کند که اصلاحات او در زمینۀ مزایای «ایان دانکن اسمیت»

 معلولین، باعث بهبود زندگی آن ها می شود و نه بدبختی شان.

 پارک»تنها راه واقعی حکومت برای کمک به مردم، حمایت از آن ها در زمینۀ کار است و نه او می گوید که 

 آن ها در یک گوشه برای امرار معاش با اتکا به حمایت دولتی.« کردن

د ، ضّدانگیزه است و در عوض جامعه بای«معلول»اسمیت حتی با گفتن این که تقسیم بندی مردم به عنوان 

 معلولین« رهایی»قادر به انجامش هستند متمرکز شود و نه آن چه که نمی توانند، از روی آن چه که مردم 

 دم می زند.

قرار « آدم های کاری در مقابل تنبل ها»اما در پس این گفته ها، همان روایت همیشگی محافظه کاران از 

روایت  دیگر نه(. از این دارد )روایتی که زمانی این گونه شهرت داشت که برخی فقرا، مستحق هستند، و برخی

وش کنتیجه گرفته می شود که اکثر دریافت کنندگان مزایا، در واقع مشغول اخاذی از مالیات دهندگان سخت

 هستند.

 رؤیای اسمیت این است که معلولین، وادار به رقابت با سایر کارگران بیکار بر سر مشاغل کم دستمزد شوند.

رزاِن کارگران معلول و بیمار، مزایای تأمین اجتماعی به شدت دستخوش با بهره گیری کارفرمایان از کارِ ا

 سقوط آزاد خواهد شد.

حملات به مزایای معلولین، بخشی از تلاش محافظه کاران برای به نابودی کشاندن بخش هایی از دولت رفاه 

 آن سهیم بود.و وادار کردن افراد و خانواده ها به پذیرش هزینه هایی است که زمانی دولت نیز در 

نتیجۀ فضای سوء ظن و نفرت نسبت به کسانی که مزایا دریافت می کنند، افزایش گزارش معلولین از برخورد 

 با موارد سوء رفتار، ارعاب و خشونت بوده است.
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یکی از گزارش های اخیر نشان می دهد که هم پلیس از ذکر جرایم ناشی از نفرت نسبت به معلولین چشم 

 تر از واقع گزارش می دهند.هم قربانیان، این گونه موارد را کم پوشی می کند و

درصدی  21هزار مورد از این نوع جرایم در انگلستان و ولز به ثبت رسید که افزایشی  2تقریباً  2411سال 

 نسبت به سال قبل محسوب می شد.

 بوده.معلولین هم همین قدر ناموفق « رهایی»دربارۀ « ایان دانکن اسمیت»صحبت های 

، به ظهور جامعۀ مبتنی بر کارمزدی و تولید برای «معلول»ریشه های تفکیک و دسته بندی مردم در مقولۀ 

 سود بازمی گردد.

 در طول انقلاب صنعتی، مردم به زور از زمین جدا و به شهرک های کارخانه ای جدید فرستاده شدند.

 گستردۀ خانواده، اساساً نابود شدند.کشاورزی خُرد، صنایع دستی خانگی و همین طور شبکه های 

جایی که کار مردم روی زمین هزاران سال با روشنی روز و فصل ها تعیین می شد، اکنون تحت فرمان برنامه 

 ریزی تولید در آمده بود.

گروه های بزرگ خانواده ها زمانی به طور جمعی کار می کردند، اما اکنون افراد بر حسب توانایی خود برای 

 نیازهای ماشین آلات به طور جداگانه ارزش گذاری می شدند. تأمین

 -شیوۀ تولید قبلی می توانست برای سالمندان، بیماران و کسانی که نقص های جسمی داشتند، نقشی پیدا کند

 کم زمانی که برداشت محصول خوب بود. اما آن ایام سپری شده بودند.دست

در روز ماشین آلات را بگردانند، قادر به حمایت از خودشان  ساعت 1۱اکنون تنها کسانی که می توانستند 

 بودند.

تنها تعداد کمی از کسانی که قادر نبودند به این صورت کار کنند، از خانواده و وسایل معاش کافی برای کمک 

 به خود برخوردار بودند.
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رش حلبی آبادها، مردم زندگی در کارخانه ها صدمات جسمی و روحی شدیدی برای کارگران دربر داشت. گست

تری را در مناطق پرازدحام و وضعیت زندگی مشمئزکننده و کثیف متمرکز می کرد، که این خود بیماری بیش

 ها و اشکال جدیدی از آلودگی را ایجاد می کرد.

کار، بیش از پیش خصلت تکراری به خود می گرفت و تحت انضباط سفت و سخت در می آمد، و هر فعالیتی 

 نتایج هر دم بهتر سنجیده می شد.بر حسب 

سرمایه داری، کارگران را به بازو و مغز تقلیل داد، هر کسی بر مبنای توانایی اش به ایجاد سود برای کارفرمایان 

 قیمت گذاری می شد.

ده می بار مصرفی دیکسانی که نمی توانستند خود را با این خصوصیات وفق دهند، به چشم انسان های یک

ید به حاشیه رانده شوند. به همین دلیل بود که آن ها را در آسایشگاه تمام عمر دور از انظار نگه شدند که با

 می داشتند.

« دیگری»تر به صورت یک نقص، بیش از پیش به یک داِغ ننگ تبدیل شد. بنابراین معلولین هر چه بیش

 متفاوت، یک مشکل تهدیدآمیز و ناخوشایند نگریسته می شدند.

 تر از دیگران مولد و توانا هستند.ات سریع، به این برداشت دامن زد که معلولین کماین تغییر

همین برداشت در جامعۀ سرمایه داریِ امروز هم صدق می کند. بسیاری از معلولین بدون برخورداری از کمک 

تر ملحاظ اقتصادی کتر احتمال دارد که به عنوان فرد از برای جبران نقص های خاص یا اختلال عملکرد، بیش

 مولد باشند.

 سرمایه داری کنونی بسیار متفاوت از سرمایه داری دورۀ انقلاب صنعتی است.

نیروی کارِ امروز همان قدر از جراحات ناشی از کار تکراری یا بیماری های سلامت روانی تأثیر می گیرد که از 

 سایر صدمات محیط کار.

چنان منجر به صدمات و نقص عضو، آلودگی ولع بی امان برای سود، هماما دینامیسم مرکزی این نظام، یعنی 

 و جنگ در سرتاسر جهان می شود.
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کاستن از هرینه های کار، یکی از روش های محبوب سرمایه داران برای حداکثر کردن سود است. استخدام 

ی نیاز به محیط های کاری کارگران معلول شاید به معنی دستمزدهای ارزان تر باشد، اما در عین حال به معن

 خاص یا تسهیلات ساختمان، تعلیمات بیشتر یا بیمۀ مسئولیت نیز هست.

ر تدر دوره های بحران اقتصادی، معلولین به طور اخص در معرض بیکاری هستند، چرا که کارفرمایان کم

 رد.تری داتمایل به سرمایه گذاری در کارگرانی دارند که رتق و فتق امورشان هزینۀ بیش

 در عین حال دولت می خواهد تا حد امکان از مسئولیت حفظ کسانی که قادر به کار نیستند طفره برود.

 به همین دلیل است که مسألۀ هزینه، در کانون تقریباً همۀ بحث ها دربارۀ معلولیت است.

 گیری دولت رفاه، نتیجۀ ترکیب دو فشار بود.شکل

ن سیاسی آن برای اصلاحات و رفرم. اما در عین حال طبقۀ حاکم نیز از یک سو فشار طبقۀ کارگر و نمایندگا

 از برخی هزینه ها بر روی بهداشت، آموزش، مزایا و خدمات اجتماعی استقبال می کرد.

سرمایه در مراحل متعددی آماده است که منابع را به این حوزه ها ببرد، چون در بلندمدت به نفع کارفرمایان 

 خواهد بود.

کن است از پرداخت این هزینه ها اکراه داشته باشند، منتها در دوره های رونق مشتاق ثباتی هستند هرچند مم

 که دوت رفاه ایجاد می کند.

( بود که به همه وعدۀ بهداشت و NHSبزرگ ترین دستاورد این دولت رفاه، نظام خدمات بهداشت ملی )

 درمان همگانی و رایگان را می داد.

علمی منجر به آن شد که افرادی با معلولیت های حادتر، علاوه بر افزایش طول عمر،  پیشرفت های پزشکی و

 بتوانند برای خود کارهایی انجام دهند که سابقاً نمی توانستند.

این امر همراه با ارائۀ مسکن اجتماعی و تمهیدات جدید، به شمار زیادی از معلولین اجازه داد که به شکلی 

برخی قادر بودند شغلی پیدا کنند که مناسب توانایی هایشان باشد و نقش کاملی در مستقل تر زندگی کنند. 

 جامعه ایفا کنند.



14 

 

، جّوی را ایجاد کرد که مردم انتظار داشتند برای حقوق خود 1124جنبش های سیاسی رادیکال اواخر دهۀ 

 مبارزه کنند.

کردند و این  «افلیج»یا « علیل»ود مثل فعالین جدید حقوق معلولین شروع به نقد برچسب های تحمیلی به خ

 مسأله را مطرح کردند که معلولیت واقعاً به چه معنا است.

در این جا یک تمایز بسیار مهم مطرح شد. نقص، به فقدان یا محدودیت عملکرد اعضای بدن فرد، حواس یا 

 ذهن اشاره دارد.

ارد؛ معلول می کنند. معلولیت، به تبعیض ارتباط ددر صورتی که کار نکردن چشم ها یا پاها نیستند که افراد را 

 یعنی به حاشیه راندن یا پس زدن مردمی که نقص دارند از جریان اصلی جامعه.

این الگوی اجتماعی معلولیت، معلولیت را به عنوان یک پدیدۀ اجتماعی درک می کند و نه چیزی که مستقیماً 

 از نقص عضو هر فرد نشأت می گیرد.

ین دهه کارزارهای تبلیغاتی و مبارزاتی، این الگوی اجتماعی از مقبولیت وسیعی در جامعه برخوردار به یُمن چند

 شد. اما تا آن موقع، رونق طولانی مدت اقتصادی دیگر به کسادی مبدل شده بود.

ز ا آغاز شد، به نخستین حملات قابل توجه به دولت رفاه انجامید. این حملات 1174رکودی که از اواسط دهۀ 

 طرف حکومت های حزب کارگر و محافظه کاران، از آن زمان تاکنون با شدّت و حّدت ادامه داشته است.

تر هزینه های اجتماعی، طی ماه های اخیر قویًا قیل و قال محافظه کاران برای کاهش های به مراتب بیش

 مسألۀ معلولیت را به موضوعی سیاسی کرده است.

به قدری فراگیر است که کارزارهای دفاع از مزایای معلولین عملاً می بینند که  تهاجم حکومت به دولت رفاه،

 در دل یک جنبش وسیع تر علیه کاهش هزینه های عمومی فعال هستند.

مثلث »و  ( Disabled People Against Cuts« )معلولین علیه کاهش هزینه ها»این کارزارها شامل 

 می شوند.( Black Triangle« )سیاه



11 

 

ومت در حک« ارزیابی قابلیت کار»( که مسئول پیشبرد برنامۀ موسوم به Atos« )آتوس»ت هایی نظیر شرک

 هستند، به چهره های منفور جنبش های مخالف کاهش هزینه های عمومی تبدیل شده اند.

سیار ب مبارزه با حملات جاری، امری حیاتی است، اما برای دگرگونی واقعی زندگی مردم معلول، ما نیاز داریم

 فراتر از این برویم.

 NHSیک جامعۀ حقیقتاً سوسیالیستی، دولت رفاه را به طور عظیمی گسترش خواهد شد، تمامی شعارهای 

 مبنی بر بهداشت و درمان رایگان و همگانی از تولد تا مرگ را تحقق خواهد بخشید.

 و تولیدکنندگان، دربارۀ ماهیت و ارائۀ خدمات برنامه ریزی خواهند کرد.مصرف کنندگان 

، «از هر کس به اندازۀ توانش، به هر کس به اندازۀ نیازش»علم، پزشکی و رسیدگی اجتماعی بر مبنای اصل 

 اجتماعی و بازسازماندهی می شوند.

ور قابل توجهی کاهش دهد و هم تنها یک چنین جامعه ای می تواند هم دلایل و پیامدهای نقص را به ط

 دیگر معلول نباشند.  -با تنوع جسمی و ذهنی خود -تضمین کند که انسان ها
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 معلولیت: محصول سود

 دی رابینسونسِی

یم. این نتیجۀ داشته باش طبیعی نیست و می توانیم دنیایی عاری از آن پدیده ایتبعیض نسبت به معلولین، 

رادی »، نوشتۀ «یه داری: تاریخ و سیاست معلولیتسرما بیمارییک »به نام کتاب جدید و بسیار گیرایی است 

 «.چاسلورِ

ورد خبروۀ شیی نقاط جهان استفاده می کند تا نشان دهد که چگونه از چندین قرن شواهد موجود اقص این کتاب

 در طول زمان دستخوش تغییر شده است. ،که نقص دارند یبا مردم

در عین  و اندکه برای حقوق معلولین مبارزه کرده اند  می پردازدسیاسی  یاین کتاب به ارزیابی جنبش های

 ت پزشک.سدانگیزی نظیر مرگ ترحمی بیمار به گاهی دارد به موضوعات مناقشه نحال 

ارتباط به عوامل مادی  ،نسبت به آن دهد که چگونه معلولیت و رویکردهاتر از همۀ این ها، نشان می مهم

 یض نسبت به معلولین با سرمایه داری آغاز شد.عبو توضیح می دهد که چرا ت دارند

شان می ن« لولیتالگوی اجتماعی مع». اما نگاه می شود یکسان چیز دو به عنوان معلولیت و نقصه اغلب ب

 می کنند.معلول آن ها را دارند، نقص  ی کهبا اجتناب از رسیدگی به نیازهای افراد جوامع دهد که چگونه

ود زندگی معلولین ندارند، تلاش کرده اند تا از آن بکومت هایی که علاقه ای به بهحکه اشاره می کند  «رادی»

رومند در دست نی «ابزار سیاسی»یک  به نمعلولی مسألۀطرح به این ترتیب به شکل دیگری استفاده کنند. 

 د که مشغول تغییر جامعه هستند.نتا با آن نشان بده استتبدیل شده  حکومت ها

جامعۀ سرمایه داری به طور جامعۀ طبقاتی به طور اعم و »درون  از« معلولیت»استدلال می کند که  «رادی»

 برخاست.« اخص

ش از ت به معلولین تا پیبیض نسعبت« دنپژوهش های رو به رشدی هستند که قویاً نشان می ده»و این که 

 .«وجود نداشتند»جامعۀ طبقاتی 
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توانسته بودند با مراقب و کمک  بقایای انسان های اولیه مؤید آن هستند که مردمی با بیماری های جدّی

 دیگران به سنین بزرگسالی هم برسند.

که تقریباً  -نخستین گونه های شبیه انساناز رز، انسان کاروَ -«هومو اراگستر»به عنوان مثال بقایای یک زنِ 

لال د که او دچار اختنشان می ده ، در کنیا به دست آمد. بقایای این زنرددمیلیون سال پیش بازمی گ 1.1به 

 می کند. بوده است. بیماری ای که شدیداً فرد را مختل« Aهیپرویتامینوز »

یه و دیگران تغذ به کمکزندگی کردن او در دشت های آفریقا، به این معنی است که او »می نویسد  «رادی»

 «.در برابر درنگان محافظت می شده است

بقایای »نوان پژوهشگران باستان شناسی به این نتیجه رسیدند که به ع« نیدهام»و « راثرفولد»، «اسپیکینز»

 «.بسیاری از انسان های نئاندرتال نیز گواهی بر مراقبت های بلندمدت بوده است

زمین زندگی  با اتکا بهنفر که  04الی  34توضیح می دهد که در جوامع انسانی اولیه، متشکل از تقریباً  «رادی»

ه اخراج یا بافرادی که نقص داشتند، »او اضافه می کند «. گروه نقش داشتند تمامی اعضای»می کردند، 

 .«حاشیه رانده نمی شدند

برخی ادعا می کنند که ریشه های ستم بر معلولین در یونان و روم باستان نهفته است. نقص و عیب در این 

ه ۀ اسکلت های به دست آمدجوامع شایع بود. یکی از مطالعات صورت گرفته نشان می دهد که ده درصد کلی

 کم یک مورد شکستگی استخوان داشته اند.از یونانی های باستان، دست

 صرع

اتور که مبتلا به صرع بود، به دیکت «ژولیوس سراز»وجود نداشت. « معلولیت از برداشتیهیچ »ال اما با این ح

 با وجود نقص های شدید فیزیکی بعدها به امپراتور روم تبدیل شد. «کلادیوس»روم بدل شد. 

هست که با وجود نقص های مختلف، در طیف برجای از مردمی  پراکنده یتوصیفات»در فرهنگ یونان باستان 

 «.ر برسدظوسیعی از فعالیت های اقتصادی درگیر بودند، بدون آن که چنین چیزی غیرمعمول به ن
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ندارد. در  دالی نیز وجودوئمعلولین در جوامع فبه نسبت « و خاصیض سیستماتیک تبع»هیچ شواهدی دال بر 

قادر به کار  ،وجود نقص ااز مردم را ب یبسیار« انوادهنهاد خفرایند تولید روستایی و گسترش »دورۀ فئودلیسم، 

 کردن می کرد.

اجتماعی و اقتصادی اواخر  راتیدر تغی یض،عبمعلولیت به عنوان شکلی از ت منشأ» می نویسد:« رادی»

 «.فئودالیسم نهفته است

بحران اقتصادی قرن چهاردم، علامتی دال بر آغاز یک دگرگونی عظیم بود. رشد سرمایه داری، انقلاب صنعتی 

 را درپی داشت.

منجر به ظهور معلولیت به  کههور یک نوع کاملاً جدید از کار بود، ظتجلی »می گوید که این روند  «رادی»

 «.عنوان نوعی خاص از ستم شد

ر به آن ت. بیشگشتمی ارتر که نقص داشتند دشوش اقتصادی در کارخانه های جدید برای افرادی قایفای ن

 ها به عنوان بار اضافی و وبال گردن نگاه می شد.

سرمایه » آن ها را یک ران، چرا که سرمایه دا«ز کار می شودمنجر به اخراج انسان های معیوب ا»سرمایه داری 

 می بینند.« گذاری بالقوه بیهوده

تأکید می کند. مارکس نوشت که بیگانگی، از فقدان کنترل  «بیگانگی» مفهوم  چنین بر اهمیتاین کتاب هم

 از یک دیگر بیگانه می شوند. مین طوره کارگر بر تولید ناشی می شود. کارگران از طبیعت انسانی و

برای  و مبارزه تغییر اجتماعی چشم انداز»روانی است. در نتیجه  شانیِپریدر ظهور « عامل کلیدی»این یک 

 «.پایان دهد پریشانیمی تواند به بخش اعظم این  آن،

 1714ر سال د« پینل»در دورۀ انقلاب فرانسه نقل می کند.  بیبطیک ، «فیلیپ پینل»فته ای را از گ «رادی»

 «.انقلاب، حالم بهتر استمان از ز»یند نوشت که بسیاری از مردم می گو
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د که ، توصیف کر«بن شپرد»نویسنده ای به نام آلمان را درنوردید.  ،در جریان جنگ جهانی اول، اخبار انقلاب

و به رهبران  دبه ناگهان علائم بیماری را دور ریختن بودند، دچار اختلال عصبی ی کهبسیاری از بیماران»چگونه 

 «.انقلابی بدل شدند

بالای مشکلات اجتماعی بر سلامت تأکید می کند و هشدار می دهد که صنعت  ق العادهتأثیر فواین کتاب بر 

 .«ت صرفاً پزشکی تبدیل می کنندبه موضوعااجتماعی هستند،  اساساً مشکلاتی را که»دارو 

ن تحت درما ن می دهد که تا سه چهارم بیمارانِ( نشاBPS) «انجمن روانشناسی بریتانیا»یکی از مطالعات 

 بودند.، از بدرفتاری های دوران کودکی آسیب دیده ها روانپزشک در بیمارستان

شکلات بیکاری، خشونت خانگی، م دی نظیررموا روانی، شامل پریشانیِدلایل رایج »شاره می کند که ااین کتاب 

ات سلامتی مشکلتر در معرض فقرا در قیاس با ثروتمندان بیش«. خانوادگی، بی خانمانی و تبعیض می شوند

 هستند.

حتمالًا ، ا"روان پریشی" سطوحمؤثرترین راه کاهش »مطرح کرد  «اینیتااسی برنانجمن روانش»همان طور که 

 «.کاهش نابرابری در جامعه است

برعکس در پس این ، ارتبط ناچیزی با موفقیت آن دارد. روان درمانیفروش داروهای « العادۀ افزایش فوق»

 .که بیمار محسوب می شده اند وجود دارد افرادی« کنترل»زی از تلاش برای تاریخ درا داروها،

ا عقیم از حبس کردن گرفته ت -با معالجات وحشتناکی این کتاب با جزئیات نشان می دهد که چه طور معلولین

 .اند رو به رو می شده -کردن آن ها

 معالجات

 برای توجیه -علم تکریم و ستایشمثل  -، از ایده های جامعۀ سرمایه داری جدیداز قرن نوزدهم به این سو

استفاده شد. برداشت ها دربارۀ اصلاح نژادی و هوش، افرادی را که دچار نقص بودند به عنوان  معالجاتیچنین 

 .ندانسان هایی پست هدف گرفت
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ترس عمیقی »وماً مران اصلاح نژادی عاهواد -همزمان بود با وحشت از طبقۀ کارگر« جنون»گاهی وحشت از 

 «.از طبقات پایین تر داشتند

اسب ال، معلولینی که زمانی به خاطر نامنثتغییر داد. به عنوان مرا ت جامعه به کرّات رویکردها و دیدگاه ها اتغییر

 به کار گرفته شدند. 1110بودن برای کار کنار گذاشته می شدند، به سرعت در تدارکات جنگی سال 

ز ااین برداشت را  ی که در جنگ جهانی اول به جبهه ها رفتند،بسیاری از کسان« گرفتگی موج»مات و صد

 .گذاردتأثیر می  دورافتادهکه چنین مشکلاتی تنها بر یک اقلیت کوچک و  بین برد

تایش سبه عنوان قهرمانانی برای »کهنه سربازان معلول خود را در یک وضعیت متناقض می یافتند. آن ها 

 «.چنان وجودشان به عنوان یادآور واقعیت جنگ از انظار پنهان می شدجنگ شیر می شدند، اما هم

به تفصیل  «رادی»جنبش های سیاسی بی شماری را روشن کرده است.  ، جرقه هایستم بر معلولین

خ ر ن جنبش هابارۀ چگونگی سازماندهی ایردث هایی را که دستاوردهای این جنبش ها را شرح می دهد و بح

 توصیف می کند. داد،

 است و این که معلولین منافع مجزایی دارند.« توانمندجامعۀ » مشکل، برخی فعالین استدلال می کردند که

رهنگ مجزایی ف ،تحت ستم زبانیِ برخی ناشنوایان می گویند که معلول نیستند، بلکه به عنوان یک اقلیتِ 

 دارند.

رویکرد یک قشر جدید از متخصصین ناشنوای »تفکیک و جداسازی،  نوعاین نشان می دهد که  «رادی»

غییر تدست رد به ناشنوایان،  مختص "سبک زندگی"ط را نشان می دهد که که به نفع یک سطبقۀ متو

 «.اند زدهاجتماعی وسیع 

ه، اما شدخواهان وحدت می شود و می گوید که در بریتانیا فعالیت در زمینۀ معلولیت احیا  «رادی»در عوض 

ر ی از یک نیروی قدرتمندتئبدون این که جز»هستند. معلولین نمی توانند « نحیف»نیروهای آن همچنان 

 حملات را متوقف کنند.« باشند
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 قل و حقّ تمعلولین با تناقضات بسیاری رو به رو می شوند. بسیاری از فعالین به درستی خواهان زندگی مس

 د هستند.تر در زندگی خوانتخاب و کنترل بیش

سیاستمداران هم برای توجیه کاهش هزینه های عمومی و خصوصی سازی از شعارهای مشابهی استفاده منتها 

 می کنند.

در  ها نآ انمدارس استثنایی تفکیک شوند. اما اغلب فرزند برخی مردم نمی خواهند که فرزند معلول شان در

 .نمی شونداز هیچ حمایتی برخوردار  غیراستثناییمدارس 

 «رادی»ث های بسیاری دربارۀ حمایت یا عدم حمایت از خودکشی بیمار به کمک پزشک به راه افتاده است. حب

 .«نکنندحمایت کمکی از حّق یک فرد برای خودکشی » هستند کهمی گوید که تعداد کمی 

کسان ی ا نقصدو نفر ب«. تضعیف می کند»اما او سیستمی را محکوم می کند که حق مردم برای زندگی را 

خصی انتخاب ش»کاملًا متفاوتی داشته باشند. همان طور که این کتاب نشان می دهد  می توانند زندگی های

 «.سر نیستیبه یک اندازه در همۀ جامعه م

که برای ، بلبحث انتزاعینه به خاطر یک آن هم  -ددهمی  تکاملاین کتاب، درک مارکسیستی از معلولیت را 

 کمک به مبارزۀ مردم.

در  لیت دهه هاکه معلو رستن از گِتوییاین کتاب تلاشی است برای »گفت: « رگر سوسیالیستاک»به  «رادی»

 وجود داشته است. آن

پیام این کتاب این است که معلولیت چیزی مربوط به دیگری نیست. و معلولین اگر قرار باشد برای خودشان 

 خیلی چیزها را از دست می دهند.مبارزه کنند، 

 «.د تفکیک و شکاف بین معلولین و دیگران را از بین ببریمما بای

https://socialistworker.co.uk/art/41969/Disability—produced+by+profit 
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 ؟تحت ستم هستندمعلولین  چرا

 پت استاک

برای سوسیالیست ها درک ماهیت ستمی که معلولین با آن رو به رو هستند، اهمیت دارد. هیچ تردیدی در این 

یت تا حدّی متفاوت از ستم بر زنان یا اقل ،نیست که معلولین تحت ستم هستند. منتها ریشه های ستم بر ما

 های ملی است.

افراد معلول هر روز با تبعیض رو به رو هستند، حال یا در قالب رویکردهای منفی یا پس زده شدن از گروه 

 رو به رو بوده ایم. هم تر اجتماعی. اما در گذشته ما با شکل های به مراتب افراطی تر ستمهای بزرگ

که  ین، یعنی کساهزار انسان معلول بودند 144، نخستین قربانیان نازی ها 1134به عنوان مثال در آلمانِ دهۀ 

می  رنجناتوانی های فیزیکی و یادگیری  ازکه  افرادیخطاب می کرد. « پست های انسان»دستگاه حاکم 

 هیتلر سلاخی شدند.« تصفیۀ نژادی» ، در نتیجۀ ایدئولوژیِبردند

 ذفح پیش از حرکت به طرف اقدام شان مناسب نبود، به راحتی از شرّ آن ها خلاص می شدند. این اگر بدن

 یهودیان، کولی ها، فعالین اتحادیه های کارگری و غیره بود.

 ،تر از ستم بر سر گروه های تحت ستم جامعهبنابراین ستم بر معلولین، چه به لحاظ تاریخی و چه امروز، کم

ض نسبت عیبت -خدمت نمی کند یکسانبه یک هدف نیست. منتها این ستم کاملاً  ،پوستانمثل زنان یا سیاه

 کمی متفاوت سرچشمه می گیرد. به افراد معلول از یک انگیزۀ اقتصادیِ

در نظام سرمایه داری، زنان منبع کار ارزان )به خصوص از نظر پرورش کودکان( و منبع بازتولید کار به حساب 

 می آیند.

داوم ستم بر زن نفع می برد. نه فقط این، که از دامن زدن به ی از ترادلیل است که سرمایه دبه همین 

تضعیف و ایجاد شکاف و تفرقه در درون طبقۀ کارگر و متعاقبًا پایین آوردن  ی براینژادپرستی به عنوان ابزار

 فع می شود.تهزینه های کار هم من

 سودآوری
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لاصه می خسود و سودآوری  بهت نهفته است که سرمایه داری همه چیز را در این واقعی بر معلولین ریشۀ ستم

 نگاه سرمایه داران به معلولین هم از همین قاعده پیروی می کند.در نتیجه  .کند

واری نگاه می کنند. یعنی یک مشکل، یک دش« معضل»نان معلول خود به صورت یک اکثر کارفرمایان به کارک

رمایه داران که س مقصود از این گفته این نیستو چیزی که هزینه هایشان برای استخدام را بالا می برد. البته 

 د.باشنیک منبع کار ارزان  برایشان می توانند هم معلولین نمی فهمند

ی به ه معلولین در نظام سرمایه دارشود: فرض اولیه این است کدیگری آغاز می  جای زبلکه ستم بر معلولین ا

 کاربردهای فراوان. افرادی بانخور هستند و نه  درد

بنابراین ستم بر معلولین، بازتابی از تقلیل همه چیز در نظام سرمایه داری به سود است. سرمایه داری عملاً می 

ن وره های بحران معلولیدبه خصوص در دوره های بحران اقتصادی. در  ز هستند،که معلولین مازاد بر نیا گوید

 همیشه جزو نخستین گروه هایی هستند که زیر ضرب می روند.

درک ریشه های ستم بر معلولین مهم است، چرا که چنین درکی به ما تصویر روشنی می دهد از این که علیه 

 چه چیزی و چرا مبارزه می کنیم.

شما منکر وجود معلولیت و این که برخی انسان ها نقص دارند  برای جنبش معلولین این است که ۀ شروعنقط

ه، در جامع و ادغام شدن مانع دسترسی مردم به اشتغال، بُر خوردن شوید. اما عیب و نقص به خودی خودنمی 

 را جامعه می تراشد. بلکه این موانعرفاه عمومی و غیره نمی شود. 

 ؛که جامعه از ارائۀ ابزار غلبه بر این محرومیت ها عاجز است از این امکانات بی بهره می شوندزمانی  معلولین

تبعیض  نسبت به معلولین ،زمانی که بدون هر گونه الزامی ؛زمانی که از ایجاد اشتغال به معلولین ناتوان است

 قائل می شود. 

وجود گام های عظیمی که از نظر سطح آگاهی ، نقطۀ عزیمت ما است. با «معلولیت الگوی اجتماعی»این 

 ، هنوز بخش زیادی از محرومیت ها پابرجاست.ندنسبت به این مسائل برداشته شده ا
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یت ها به خاطر نوع جامعه ای است که در آن زندگی می کنیم. اکثر مردم گوشه و لتر معلوعلاوه بر این بیش

به خاطر سوء تغذیه، آلودگی محیط زیست، نبود امکانات  کنار جهان به خاطر فقری که در آن به سر می برند،

 وند.معلول می ش ،بهداشتی و ایمنی در محیط های کار و به عبارت دیگر به دلیل بی اعتنایی سرمایه داری

 بیکاری

ر از یک فرد تواقعیت روزمره است. اگر معلول باشید، سه برابر بیشبرای افراد معلول، تبعیض در بازار کار یک 

 را دارید. ارکر کردن فرم تقاضای تر احتمال رد شدن بعد از پُغیرمعلول احتمال بیکار بودن و شش برابر بیش

 .صاحبه نشودبا شما متر احتمال دارد که اگر در فرم تقاضای شغل بنویسید که معلولیت دارید، شش برابر بیش

برای آن شغل وجود دارد. اگر به مسألۀ دستمزدها تر احتمال ردّ شما اگر وقت مصاحبه بدهند، باز شش برابر بیش

ه کار گرفته ب نگاه کنیم، می بینیم که اکثر معلولین به اجبار حقوق بسیار ناچیزی می گیرند یا در شغل هایی

 زندگی معلولین در بازار کار است. تلخ . این واقعیتهستند مستلزم مهارت پایینکه  می شوند

در این در انگلستان است. « Remploy»ازمان هایی نظیر تبعیض، رویکرد سیک رویکرد برای حلّ این 

این کارگاه های دولتی  اما معلول را استخدام می کنند کمک کرد. دولت به کارخانه هایی که افرادرویکرد، 

در  از این جهتخصوص به « Remploy»طی سال های اخیر در حال ناپدید شدن بوده اند. سازمان  کثراً ا

 کارخانه هایش در حال تعطیلی هستند.که اخبار بوده است صدر 

ن و به همی ی تبعیض علیه کارگران معلول بودکرد، نوعمی ارائه « Remploy» سازمان منتها سنتاً چیزی که

 .ندا داشتهاعتراض شمار زیادی از فعالین حوزۀ معلولیت مدت ها به شیوۀ ادارۀ این سازمان  که دلیل است

اما بسیاری از سازمان  -مشغول مبارزه برای دفاع از شغل شان هستند« Remploy»کارگران  در حال حاضر

 شوند. یلطکارخانه ها باید تع این گویند که های خیزیۀ معلولین در پشت حکومت صف کشیده اند و می

چیزی هست که سوسیالیست ها می خواهند به زباله دان  «Remploy» سازمان هایی نظیر روش هرچند

ا را تکه کنیم که آن ه نیست که افراد را بگیریم و به زور به بازار کاری پرتاب راهش اینتاریخ بیاندازند، اما 

 برای ژهوی کارری از نیاز به محیط های ازار کار مبارزه کنیم که در آن خبب ازنوعی  برای ند. ما بایدپاره می ک

 اشد.استخدام کارگران معلول نب
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اکثریت معلولین دستمزدهای پایین تری می گیرند، در حالی که هزینه های زندگی غالباً برای آن ها بالاتر 

 است. بنابراین جای تعجبی ندارد که چیزی در حدود دو سوم معلولین زیر خطّ فقر زندگی می کنند.

معلول است، اگر کسی نمی تواند از او مراقبت کند، پس باید به  تاریخاً این برداشت وجود داشته که اگر فردی

تر تأکید بر این است که می توان در خانه هم نوعی مؤسسه یا نهاد بیرونی سپرده شود. اما این روزها بیش

رفت لول یک پیشنظر رویکردهای جامعه به افراد معمراقبت های مناسب و مقتضی را ارائه کرد، که این خود از 

 قعی محسوب می شود. وا

پیشرفت های دیگری هم وجود داشته است و این پرسش مطرح می شود که چه کسی این مراقبت  این اواخر

 .نگهداری معلولین هایهای در منزل را عهده دار می شود: فرد معلول یا یک نهاد

شب  11شب،  ۱جای مثلاً  اگر شما یک فرد معلول در منزل باشید هیچ دلیلی ندارد که نخواهید یا نتوانید به

 مدت در بیمارستان هستید. تمام ندگی شما نباید طوری باشد که گویابخوابید. ز

کردن  بازترمشکلاتی وجود دارند. دولت صحبت های زیادی دربارۀ هنوز واقعی هستند، اما  اخیر این تغییرات

ی به معلولین و غیره می کند. اما در واقع شما اغلب عدادن آزادی و انتخاب واق محیط نگهداری از معلولین،

 صوص در سطحخبه و جا،  ایندارد اتفاق می افتد. مشکل این است که در  کاملًا عکس آنمی بینید که 

 بودجه نیست. ،مقامات محلی

ی تری را طلب ممن برای یک خیریۀ معلولین کار می کنم. افرادی هستند که از ما مراقبت و حمایت بیش

 کنند.

مک مان م که کما تک و تنها هستیم. وقتی می خواهیم به دستشویی برویم به کسی نیاز داری»می گویند 

 .«یم که چند ساعت پیش مان بیایدراکند. به کسی نیاز د

 تحقیر

« یدقبل از خواب آب نخور»شده است که مثلاً  صورتبه این  از پیش اما پاسخ به چنین درخواست هایی بیش

 .«برای ادرار غیرارادی پوشک های مخصوص بزرگسالان داریم»یا 
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جه ای حرف می زند، اما بود« آزادی»بنابراین یا باید تشنه بمانید یا تن به تحقیر بدهید. دولت مداوم دربارۀ 

 .بزنندانتخاب های واقعی  آزادانه دست به کنار نمی گذارد که افراد معلول بتوانند

)شمال لندن( که من زندگی می کنم، هیچ هزینه ای بابت نگهداری از معلولین اخذ نمی « مدنکَ»شهر در 

هزار پوند پس انداز داشته باشد، درست مانند  34شد. اما اخیراً این هم تغییر کرده است. هر کسی که بیش از 

 هر کسی که کمک هزینۀ زندگی بابت معلولیت دریافت می کند، باید پول بدهد.

این کسی را در نظر بگیرید که تنها منبع درآمدش، کمک هزینۀ زندگی برای معلولین است. الآن مقامات بنابر

محلی می گویند که قرار است بخش اعظم این کمک هزینه های زندگی معلولین را پس بگیرند تا در عوض 

 پرداخت می کنیم.از ما نگهداری و رسیدگی کنند. در نتیجه ما داریم عملاً یک مالیات بر معلولیت 

 بود. او را معرفی کرده یتغییر چنینران عضو شورای شهر ملاقات داشتم که امدتی قبل با یکی از محافظه ک

. «هست. ما صرفاً داریم کاری را می کنیم که دولت می گوید "جدید ررگازب کح"این سیاست »گفت:  می

 معلول بودن هم پول بدهید.« امتیازِ »خیلی ها متوجه نمی شوند که الآن شما اساساً باید بابت 

و باید بفهمیم که مبارزه برای حقوق معلولین، به معنای مبارزه برای  فهمیم که چه اتفاقی دارد می افتد،باید ب

 . باشداست، جامعه ای که در آن نیازهای مردم و نه سود اولویت  جامعه زنوعی دیگر ا

https://socialistworker.co.uk/art/12286/Why+are+disabled+people+oppr

essed%3F 
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