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های مسری از وزن نسبی جهانی بیماری ه، امروز11 کووید گیریهمهگذشته از 

-های قلبیکاسته شده است. ]اما در مقابل[ امراض غیرمسری همچون سکته، بیماری

اند. این ومیر جهانی را در پی داشتهعروقی و انسداد مزمن ریوی بیش از پیش مرگ

 طور، به7112اند. در سال ها همچنین در افزایش شیوع معلولیت دخیل بودهبیماری

های غیرمسری ها در سطح جهان ناشی از بیماریدرصد از تمام معلولیت 01تخمینی 

، 7110تا سال  1 ت افسردگی است.اختالالها کمردرد، سردرد و ترین آنکه مهم بوده

میلیون  111و جمعیتی بالغ بر  درصد از جمعیت جهان معلولیت داشته 11حدود 

 7است. عملکردی بوده ت اختالالبزرگسال دچار 

ای بیولوژیک تعریف پدیده یهمثابعمدتاً به 7معلولیت 1،پزشکیطبق الگوی زیست

را  هاییعارضهنیست که افراد بسیاری  شدنیشود. انکاربرابر گرفته می 3عارضهو با 

سازد و البته غیرمنصفانه خواهد بود اگر شان را محدود میکنند که زندگیتجربه می

 دِراهای افای تخفیف درد و ناراحتیهای فراوانی برنپذیریم که مداخال ت پزشکی کمک

                                                      
1 Biomedical model 
7 Disability  

 3 Impairmentاستفاده کرده بودم، اما بعد « اختالل»ز معادل ژه ا: در ابتدا من )مترجم( برای این وا

« اختالل»، معادل «مطالعا ت انتقادی اوتیسم و معلولیت»از توضیحا ت انتقادی نویسنده کانال تلگرامی 

کنم کانال مذکور، توضیحا ت ایشان را عیناً نقل می ِیتغییر دادم. ضمن تشکر از نویسنده« عارضه»را به 

ن ی این متهدف نویسندهدانم و معتقدم به می و مفید بسیار روشنگرآن را چراکه در عین موجز بودن، 

 کند:ی معلولیت کمک میو مترجم برای ارتقای دانش و ادبیا ت موجود درباره

)که « اختالل»رو  impairment مترجم :دیاز خواندن بهتر است مالحظه کن شیکه پ یحیتوض»

و مدل  میکه در پارادای( ترجمه کرده. در حالدهیداره و خبر از نقصان و عدول از قاعده م یبارهنجار

و ضمن  هیکه فاقد بار هنجار رهیبه کار م« عارضه» یواژه و مفهومش در معنا نیا کال،یو راد یاجتماع

ان و فقد نیاشاره داره، ا یرونیب طیدر مح یشیاندچاره لزممست یتیکه به فقدان و تفاو ت و وضع نیا

 یکیواقع  در .دونهیدر درون فرد نم یشیاندرو نقصان و عدول از قاعده و مستلزم چاره تیتفاو ت و وضع

 یدنب ای: ناهنجار دانستن ذهن کنهیم یکه مدل پزشک هیهمون کار قاًی، دق«عارضه»و « اختالل»گرفتن 

و اصالح در  لیتعد تینقش خودش به عنوان صاحب صالح فیعدول کرده و تعر تیکه از قاعده اکثر

 «بدن/ذهن خراب/مختل/ناهنجار
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حال این تصور هم خطاست که تمام این افراد ذاتاً معلول کرده است. بااین عارضهدچار 

 د. و دچار ناتوانی هستن

فیزیکی علیه تبعیض و  یعارضهانجمن افراد دچار »بیش از چهار دهه پیش 

 یهسوسیالیستی در حوز هایگرایشسازمانی از فعاالن بریتانیایی با  1،«تفکیک

بدین  3تمایز گذاشت؛ عارضهمعلولیت، به این موضوع پرداختند که باید بین معلولیت و 

مفهومی اجتماعی فهمید که بیانگر سرکوب و طردی  یهمثابمعنا که معلولیت را باید به

-این مفهوم به شرایط اجتماعی یهریش 4کنند.تجربه می عارضهدچار  است که افرادِ

گردد. معلولیت وضعیتی اجتماعی است که حاکی از داری برمیاقتصادی سرمایه

ن است و ایبا ملزوما ت فرایند تولید  عارضهناسازگاری عملکرد جسمانی یک فردِ دچار 

یستی ماتریال-این نوشتار، من تحلیلی تاریخی یهکند. در ادامناهمخوانی را بازنمایی می

دهم تا شناخت مارکسیستی داری ارائه میاز ارتباط میان معلولیت، بدن، رفاه و سرمایه

اه پردازم که دولت رفاز معلولیت را ارتقای بیشتری بخشم. همچنین به این موضوع می

کرده  های مربوط به معلولیت اعمالایی، با توجه به تغییراتی که اخیراً در سیاستبریتانی

کند که چه کسی به لحاظ جسمی توانا و چه کسی ناتوان است و این است، تعیین می

 دهد.داری انحصاری انجام میکار را بر مبنای ملزوما ت سرمایه

 

 داریمارکس و انگلس: بدن و سرمایه
داری، معلولیت همچون ویژگی بیولوژیکی افرادی در نظر گرفته در نظام سرمایه

عملکرد  هنتیج درهستند که  فیزیکی، شناختی، یا روانی ایعارضه شود که دچارِمی

کند. شود، محدود میفرض می« بهنجار»لحاظ اجتماعی چه بهها را در مقایسه با آنآن

 یهلوسیبهپزشکی و تحت تأثیر الگوی زیست« معلول»و « فرد جسماً توانا»مفاهیم 

عین شوند و تهای هنجارمندی بیولوژیکی و مقبولیت فیزیولوژیکی تعریف مینظریه

هایی[ مترادف و قابل معموالً همچون ]مفاهیم و پدیده رضهعا یابند. معلولیت ومی

حال، از منظر مارکسیستی بین این دو باید تمایز شوند. بااینجایی برساخت میهجاب

                                                      
1 Union of the Physically Impaired Against Segregation 
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واقعیتی بیولوژیکی باید بپذیریم و نقش  یهمثابرا به عارضهکه قائل شد. در عین این

کنند نادیده در سطح روبنا عمل میای را که کنندهفرهنگیِ تعیین-عوامل اجتماعی

در کننده ]نگیریم، تصدیق این واقعیت نیز مهم است که معنادارترین عامل تعیین

بنا شده  سازی سودبیشینه یهاست که بر پای یتولید یهتعریف[ معلولیتْ سازمان شیو

کشی اقتصادی در تعیین اینکه چه کسی کند که بهرهاست. مارتا راسل استدالل می

برای سرمایه، قدر ت  1لحاظ جسمی توانا است، نقشی بسزا دارد.به همزمان معلول و

 هایی کهمنبع ]تولید[ ارزش است. بنابراین، بدن -توانایی کار کردن–نیروی کار 

کشی قرار گیرند، بیشترین اهمیت را دارند. در نتیجه، توانند در فرایند کار مورد بهرهمی

کار بهشوند، در تشخیص افرادی که معلول خوانده می 1کار ]متغیر[ ناتوانی از انجام

. بر همین اساس، معلولیتْ وضعیتی اجتماعی است حاکی از شرایط شودگرفته می

کنند و تجربه می عارضهای که افرادِ دچار نامساعد و محرومیت اجتماعی و اقتصادی

ت چنین وضعیتی ترین علدهد؛ مهمها را نشان میحاشیه راندن آنسرکوب و به

 ناسازگاری جسمانیت این افراد با ملزوما ت کار مزدبگیری استثماری است.

ای در باب معلولیت ندارند، اما دریش انگلس نظریهیگرچه نه کارل مارکس نه فر

 ایهای چنین نظریهداری و بدن ریشهبین سرمایه یهها از رابطتوان در تحلیل آنمی

تقالی »ای جسمانی است که نیازمند استدالل مارکس، کار پدیده. طبق یافترا 

ها، قوای طبیعی بازوها و پاها، سر و دست»کارگری است که « بدنِ هایاندامهای ارگان

به استدالل مارکس، فرایند کار است که بر  بنا 6«.آوردبدنش را به حرکت درمی

کند که چه قِسم ظرفیت بدنی می راند و عمدتاً تعیینفرمان می کارگر های بدنحرکت

که  انجامدهنجارمند می بدنیِظرفیت  تصورِبرای کار در بازار کار نیاز است. این امر به 

خشی ب یهمثابتوانند بهبرمبنای آن افرادی که دارای ظرفیت جسمی خاصی هستند می

اری از های عارگانهوشمند با  یهایارگان»از کلیت نیروی کار عمل کنند و همچون 

سپس سرمایه شرایطی را به کارگران  7«.آال ت همکاری داشته باشندماشین هوشِ

هایشان را با میزان سرعت، نیازها و انتظارا ت فرایند کار بدنها آنکند تا تحمیل می

« امان یک ماشینحرکت یکنواخت و بی»تطبیق دهند. کارگران حرکا ت خود را با 

                                                      
1 Inability to work 
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گیرد ... ماشین از ]کارگران[ بهره می»کاری  یهبرنامچنین اینبا  0سازند.می مهمگا

 1«.]کارگران[ باید از حرکا ت ماشین پیروی کنند

بدنی کارگر با ظرفیت تولیدی ابزار تولید و فرایند کار  حال، اگر ظرفیتبا این 

خوان نباشد، انتظارِ مطابقت توانایی جسمی کارگر و نیازهای عملیاتی فرایند کار هم

یری کارگهشود. مارکس با بآال ت میای تخاصمی بین بدن و ماشینسبب رابطه احتماالً

های طبیعی بدن انسانی مصرّانه تأکید دارد که محدودیت 1«های ضعیفبدن»مفهوم 

ساخت مادی و ظرفیت جسمانی بدنْ مانع از  11کند.سودبخشی ابزار تولید را مهار می

[ رفیت کامل فرایند تولید پیش بروند و ]در نتیجهپای ظشود که افراد بتوانند پابهآن می

ن ها بیانگر تضاد بیاین یهکند که همظرفیت تولیدی ذاتی ابزار تولید را محدود می

د کند که ابزار تولیبیولوژیکی طبیعی و علم است. مارکس خاطر نشان می« واقعیت»

 برای حرکت و تولید ابدی طور نامحدود به تولید ادامه دهد و منبعی احتمالیتواند بهمی

های قویِ های ضعیف و ارادهبا موانع طبیعی خاص در بدن»باشد اما تنها اگر که 

  11برنخورد.« شانمتصدیان بشری

متفاو ت از  موضع مارکس تلویحاً بدین معناست که افرادی با ظرفیت بدنی

جاد د تولید ایفراینتری برای استانداردهای بدن هنجارمند، مستعد آنند که مانع بزرگ

تواند ظرفیت های هنجارمند میهای بدنبیش از محدودیت ایعارضه کنند. هرگونه

ری در تها ارزش اقتصادی کمتولیدی را تحدید کند. این تصور که برخی بدن دستگاه

یعی دلیل ناسازگاری بدن طبرو، بهگیرد. از اینجا نشأ ت میمقایسه با بقیه دارند از همین

منبع ارزش  یهمثابرا به هاآنداری ولین با ملزوما ت فرایند کار، نظام سرمایهمعل

شود برای طرد اجتماعی شناسد و همین مردودسازی بنیان محکمی میاقتصادی نمی

بنای سرکوب نخستین سنگ»نویسد طور که راسل می. هماناین افراد بسیاری از

 17«.است کار مزدبگیری از کشیبهرهها از فرایند معلولین ... طرد آن

 یهمعلولیت نداشتند اما از مسئل یهای دربارگرچه مارکس و انگلس تحقیق ویژه

 یهمبارزناشی از های زخم یهها ضمن بحث درباراند. آنطفره نرفته و عارضهآسیب 

                                                      
1 weak bodies  
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 یهوسیلهبهای کارگران توده کارگر، تحقیر و خفت فیزیکیِ یههای طبقطبقاتی بر بدن

ندگی ز»داری دهد که سرمایهند. مارکس نشان مینکشدیداً تقبیح می فرایند تولید را

انگلس  13«.را شانذهن و روان همها گوشت و خون آن همدهد ... ها را بر باد میانسان

دیده کند، دقیقاً این پداری مستقیماً بر بدن تحمیل میبا شرح مفصل رنجی که سرمایه

او ضمن ایجاد ارتباط بین بدن و ملزوما تِ عملیاتی فرایند کار،  14را بررسی کرده است.

ست عادی. خم و راست شدن مداوم که ویژگی کار امری عارضهکند که تأکید می

 11.شودکمر، شانه و زانوی کارگران منجر می حالتِتولیدی در کارخانه است به تغییر 

که  ای را در پی داشتهنسبتاً جدی تصادفا ت زیادِ»کند که صنعتی شدن او استدالل می

ها برای کارگر این است که آمادگی و توانش برای کار را کمابیش عوارض جانبی آن

دهد و توانایی کار را کاهش می عارضهاو،  یهبه گفت 16«.دهدطور کامل از دست میبه

ار ]دچ که گویی افرادِطوریکند، بهکار[ عمل می توانهمچون مانعی برای فروش ]

[ کارکرد فیزیکی مطلوب برای مشارکت ]در فرایند کار[ را ندارند. بنابراین وقتی عارضه

شود، ارزش کشی اقتصادی کم میها همچون منبعی برای بهرهتقاضا برای آن

جا، انگلس طرد یابد. در اینبخشی از نیروی کار کاهش می یهمثابشان بهمصرفی

 ،کنندمیتجربه  احتماالً عارضه دچارهد که افرادِ دای را شرح میاجتماعی و اقتصادی

بنیان فهمی مارکسیستی از معلولیت  [به کمک توضیحا ت انگلس] ترتیبو بدین

به  شوند وکند که این افراد از فرایند کار طرد میگردد. مارکس تأکید میتر میروشن

 عمدتاً شانکار، افراد ناتوان از کار و کسانی که هستی یهانبوه جمعیت ارتش ذخیر

مارکس معتقد است این افراد که با  12پیوندند.ست، می1گیریدچار بینوایی و اعانه

ن قربانیا»واقع  شوند، درتوصیف می« مصرفبی»و « اخالق و فاسدبی»صفاتی چون 

ه شان افزودطر بر جمعیتآال ت پُرخماشین یهای[ هستند که با توسعصنعت ]کارخانه

 10«.شودمی

این واقعیتی مسلم است. ]اما این  و کندشرایط تولید به بروز معلولیت کمک می

دار در تقویت و تثبیت ]تعریف[ معلولیت همچون نیز[ مهم است که دولت سرمایه

 داریسرمایه یهسیاسی جامع نظامبندی افراد نقشی جدی دارد. ای برای دستهمقوله

                                                      
1 pauperism 
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 هاای که نقشی بنیادین در تعریف انسانهای اجتماعیگذاریاری در سیاستانحص

ظام انجام مسئولیت ن پیش ازکند. دولت، افراد توانا یا ناتوان دارند، مداخله می یهمثاببه

برای کار کردن و پاسخ به ملزوما ت  افراد]خود[ از توانایی  اش، طبق ارزیابیرفاهی

را تقویت ور مذکبندی علولیت را مستقیماً بر افراد تحمیل و دستهم یهفرایند تولید، مقول

 کند.می

 

 داریمعلولیت و وابستگی در نظام سرمایه
نیازمند حمایت اجتماعی  معلولین پس از مواجهه با طرد از فرایند کار احتماالً

درصد از این افراد در  6.2طور تخمینی ، به7111شوند. بین جوالی و سپتامبر می

درصد بود.  3.2که این رقم برای بقیه بریتانیا دچار معضل بیکاری بودند، در حالی

لحاظ درصد از معلولین به 43درصد در بین افراد غیرمعلول،  11عالوه، در مقایسه با هب

شغل  وجویدر جستاقتصادی غیرفعال بودند، به این معنا که شغل نداشتند یا فعاالنه 

در سنین کار شاغل بودند،  درصد از معلولینِ 17.4بریتانیا تنها  طور کلی، درنبودند. به

به همین ترتیب در امریکا در سال  11درصد بود. 01.0که این رقم برای بقیه در حالی

درصد از معلولین رسماً  2.3درصد بین افراد بدون معلولیت،  3.1، در مقایسه با 7111

شمار درصد نیروی کار به 66.3کار،  در سنین بیکار بودند و از بین افراد معلولِ

 71رفتند.نمی

های باالی بیکاری حاکی از آنند که محرومیت مادی به بخشی از ماهیت نرخ چنین

درصد  71، در بریتانیا تخمینی معادل 7116معلولیت بدل شده است. در سال  یهتجرب

 1«شدید»درصدِ میانگین، در فقر  11تر از در سنین کار با درآمدی پایین از معلولینِ

همچنین بین  71درصد بود. 13کردند که این رقم برای بقیه زندگی خود را سپری می

کسر عد از های بریتانیایی که ب، از بین آن دسته از خانواده7112و  7116های سال

درصد  41کردند، میانگین زندگی می درصدِ 61تر از های مسکن، با درآمدی پایینهزینه

 13.7در مقایسه با  7112در امریکا نیز در سال  77کم یک عضو معلول داشتند.دست

                                                      
1 “deep” poverty 
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در سنین کار  درصد از معلولینِ 71.6طور تخمینی درصد برای افراد بدون معلولیت، به

 73دچار فقر بودند.

ولین باشد، ]طبیعتاً[ نمای زندگی بسیاری از معلکه فقر و طرد خصلتزمانی

ی رغم دید منفشود. بهوابستگی این افراد به دیگران به راهی برای بقایشان بدل می

های اجتماعی فاقد شغل، معموالً معلولین را مستحق دریافت نسبت به گروه ]جامعه[

پزشکی سبب شده است که شمارند. تسلط الگوی زیستاجتماعی برمی حمایت

ت و ها مستعد این باشند که وضعیطور کلی پذیرفتنی باشد و آنبه وابستگی این افراد

ل شرایط دلیجایگاه اخالقی خاصی در جامعه بیابند. با در نظر گرفتن اینکه معلولین به

نترل شود که کای نگریسته میگونهها بهشان تقصیری به گردن ندارند، به آنزندگی

ز وجود ندارند. این تصور نی چ کنترلی بر آندارند یا هی کمی بر وضعیت بیولوژیکی خود

شان ها مانع از کار کردنهای آنکردند، اما بدنتوانستند کار میها اگر میدارد که آن

مستحق دریافت حمایت از سوی  معلولیندر نتیجه، عموماً نظر بر آن است که  74است.

  71شان تضمین شود.نظام خدما ت رفاهی هستند تا هستی مادی

ای دیالکتیکی داری انحصاریْ نهادی متناقض و پدیدهرفاه در نظام سرمایهدولت 

طبقاتی تولد یافت و با این مبارزا ت شکل گرفت. این نهاد  یهاست که از دل مبارز

نیروهای طبقاتی نیز هست، که به  یهموازن یههمزمان بازتاب تضاد طبقاتی و نقط

حال، بااین 76کارگر است. یههم طبق وسرمایه منافع هم  یههای مختلف دربردارنداندازه

ست که هدف از آن حراست دائمی ا دارینهاد مذکور در نهایت بخشی از دولت سرمایه

داری است. نظام رفاهی برای کمک به انباشت بلندمد ت سرمایه ضروری از نظام سرمایه

بخشیدن  چه برای مشروعیت یاضافاست، حال چه برای برقراری شرایط خلق ارزش 

بخش اعظم نظام رفاهی ملزم به ایفای نقش در فرایند بازتولید  72داری.به سرمایه

خدماتی همچون بهداشت، آموزش و تأمین  یهای که از طریق ارائاجتماعی است، رویه

ها در جایگاه شود آن، به این معنا که سبب می«کندبازتولید می»اجتماعی، افراد را 

بنای داری عمل کنند، طبیعت طبقاتی این جامعه و سنگسرمایه یهاعضای جامع

لید مشارکت در فرایند تو یهمنبع کار، آماد یهاقتصادی آن را بپذیرند و مشخصاً به مثاب

وند شمعلولین که مستحق دریافت حمایت اجتماعی شناخته می یهباشند. ]حال[ دربار

دلیل هشوند، بی فروش پذیرفته مینیروی کار برا یهارائ یهو همچون مستثنایی بر قاعد
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داری خود را تنها ها برای مشارکت در کار مزدبگیری، دولت سرمایهفرصت اندک آن

 داند.ها مسئول میمادی زندگی آن یهاولی برای بازتولید شرایط

افرادی که ناتوان از حفظ ]تفکیک[ تمام جوامع برای که دهد ایان گاف نشان می

 یهدر جوامع پیشرفت 70کنند.ار هستند، مقوالتی را خلق میبقای خود از طریق ک

 اضافیهای اصلی توزیع بخشی از ارزش ست از شیوهداری، خدما ت رفاهی عبار تسرمایه

ند توانند در فرایجامعه که از طریق اعضای نیروی کار تولید شده، بین افرادی که نمی

تنها ]راهِ توزیع خدما ت[ رفاه  لحاظ تاریخی، کلیساهاکار مشارکت داشته باشند. به

آنچه بعدها  یهحیا ت مارکس هست یهاجتماعی برای معلولین بودند. گرچه در دور

زیرکی از این شکل از داد هنوز چندان پا نگرفته بود، اما او بهدولت رفاه را تشکیل 

داری ناپذیر نظام سرمایهویژگی اجتناب یهمثاببازتوزیع آگاه بود و آن را به

که بخشی از جمعیت به دالیل گوناگون از شناخت. مارکس ضمن تصدیق اینبازمی

شان، به تحت فشار شرایط»ها که آن اعالم کرده استاند، علناً فرایند کار طرد شده

  71«.اندگشته کشی از نیروی کار دیگران وابستهبهره

کشی با رِ قابل بهرهبخشی از نیروی کا یهمثابدر نتیجه، بسیاری از معلولین که به

خدما ت در ازای جبران طرد از نیروی کار مزدبگیری، اند، ارزش اندک تعریف شده

. دهدها انتقال میجامعه را به آن اضافیکه سهمی از ارزش  کنندرا دریافت می ایرفاهی

کند که در برای قدر ت خرید عمل می ضروریخدما ت تأمین اجتماعی همچون منبعی 

تا حد بسیاری از دسترس معلولین خارج است و ]دریافت خدما ت مذکور صور ت غیراین

 دستهکند، بدهد ضروریاتی را که به بازتولیدشان کمک میبه این افراد[ اجازه می

برای ارتقای  سالمت و بهداشت گرچه اقداماتی جدی یهآورند. خدما ت دولتی در حوز

های ین ظرفیت را نیز دارند که شیوهنحوی متناقض اهستی فیزیکی افراد هستند اما به

ترتیب، قدر ت خریدِ  همین ای از مداخله و کنترل را تحمیل کنند. بهمحدودکننده

ای ؤلفهم یهکننداعطاشده ]از سوی دولت[ عالوه بر حمایت از بازتولیدِ معلولین، تضمین

رفته مت پذیرود همچون شکلی از غرااز پشتیبانی فیزیکی و مادی است که امید آن می

داری و شرایطی را که به ناتوانایی این افراد برای شود تا هرگونه مخالفت با نظام سرمایه

انجامد، فروبنشاند. چنین است شرحِ نقش دولت رفاه مشارکت کامل در فرایند کار می
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بخشیدن به نظام  در جهت تالش برای حفظ هارمونی اجتماعی و مشروعیت

  31داری.سرمایه

 

 کار یهمعلولیت، رفاه و ارتش ذخیر
دبورا استون گرچه تحلیل خود را در چارچوب مارکسیستی مطرح نکرده است، اما 

]تعریف[ اینکه چه کسی معلول است، نشان  یهاهمیت نقش دولت رفاه را در ارائ

ای اجتماعاً برساخته است که به جامعه اجازه او معلولیت مقوله یهگفتدهد. بهمی

میان توانایی کار کردن و وابستگی را ترسیم کند. طبق استدالل او،  یهد محدوددهمی

افرادی را که در چارچوب نظام توزیعیِ مبتنی بر »که ست از اینهدف این کار عبار ت

 ایتحمگیرند از نیازمندترین افراد جامعه که دلیل مشروعی برای دریافت کار قرار می

درستی مدعی است که دولت از معلولیت استون به 31«.اجتماعی دارند، جدا سازند

او گرچه این کارکرد  37گیرد.نیروی کار بهره می یهای برای تعیین اندازمقوله یهمثاببه

 ای رسمی و اجراییمقوله»کند اما پیش از هر چیز معلولیت را اقتصادی را تصدیق می

این تحلیل چشم  33«.کندفهمد که حقوق و مزایای تعداد زیادی از افراد را تعیین میمی

د بندد. تأکیکنند، میهای رفاه عمل میای که در آن دولتدارانهخود را بر بستر سرمایه

وانا کند چه کسی تاصلی استون بر این است که معلولیت همچون یک مقوله تعریف می

و چه کسی نیست. اما در اینجا ظرفیت و توانایی انجام کار را باید برای انجام کار است 

 داری فهمید. عملیاتی نظام سرمایه ضروریا تدر چارچوب 

 های عینیگیریاندازه یهبندی انواع معلولیت بر پایها برای طبقهرغم تالشبه

 کداری یپزشکی، معلولیت در نظام سرمایهبالینی همچون بخشی از الگوی زیست

ی عارضهثابت نیست بلکه سیال است. گرچه الگوی مذکور معلولیت را با  یهمقول

شوند. بندی نمیمعلولیت دسته یهمثاببه هاعارضهداند، اما تمام فیزیکی یکسان می

ِ یآید. داوربرای مثال، در جهان امروز بیناییِ کمتر از حد کاملْ معلولیت به حساب نمی

 معلولیت عارضهشناسان پزشکی، فعاالن و دولتْ بر اینکه یک دارای بار ارزشیِ کار

داری انحصاری، دولت رفاه در تعیین گذارد. در نظام سرمایهبرشمرده شود یا خیر اثر می

زا تولید مج یهکه چه کسی معلول است، نقشی مرکزی دارد اما این ارزیابی از شیواین
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بدنی فرایند کار است که عمدتاً در تر بحث شد، ملزوما ت نیست. همانطور که پیش

گستراند که در آن بستر وسیعی را می ملزوما ت[ ؛ ]همینتعریف معلولیت نقش دارد

آن بسیاری از  یهدهد که بر پایدست میهگیرند و بنیانی بها شکل میارزیابی

ولْ معل یهمثابکه بازشناسی فردی بهتر آنکنند. خاصهای اجتماعی عمل میسیاست

به نقش دولت رفاه در تنظیم و بازتولید منبع کار بستگی دارد. تشخیص چنین افرادی 

اریخی ت یههمواره مبتنی بر انتظارا ت بدنی از نیروی کار مزدبگیری است اما در هر لحظ

شود داری دگرگون میخاص این تشخیص اغلب بر اساس نیازهای خاص نظام سرمایه

ازهای اقتصادی تاریخی و نی-یت کامالً با بستر اجتماعیمعلول یهشدپذیرفته یهتا مقول

نحوی این انعطاف به 34تاریخی همخوان باشد. یهفرایند انباشت سرمایه در آن لحظ

بخشی از جمعیت نیروی کار اضافه  یهمثاببه عارضهگریزناپذیر به نقش افرادِ دچار 

 مرتبط است. 

مختلف  هایعارضهی که به دلیل همانطور که شرح آن رفت، از نگاه مارکس افراد

ن شوند. ایکار تبدیل می یهقادر به کار کردن نیستند اغلب به اعضای ارتش ذخیر

دهد که در موقعِ نیاز، جمعیت مازادْ منبعی در دسترس را برای سرمایه تشکیل می

مارکس به  31کشی قرار گیرد.تواند مورد بهرههمچون مخزنی از نیروی کار بالقوه می

در طول »دهد که ویژه نقش تنظیم نیروی کار موجود را تخصیص میمنبعْ به این

های آورد و در دورهبر ارتش فعال کارگری فشار وارد می 1رکود و رونق میانگین یهدور

به نظر مارکس ارتش  36«.کندها را مهار میمطالبا ت آن 7،آلودفعالیت تبتولید و اضافه

ه کها را دارد، در حالیرکود اقتصادی کارکرد سرکوب نارضایتی یهکار در دور یهذخیر

مطالبا ت مزدی را مدیریت  یههای رایج خصوصاً دربارهای رونق چالشدر دوره

کند تا افزایش ای برای کنترل عمل میاساساً این ارتش همچون شیوه 32کند.می

 30های نیروی کار را کاهش دهد.دستمزد را محدود سازد و هزینه

                                                      
1 average prosperity 
7 over-production and paroxysm 
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 یهکار که گروهی ناهمگن از افراد را در بردارد، سه دست یهمارکس در ارتش ذخیر

شامل  1( جمعیت شناور1داند: اضافی را از هم متمایز می یهیک الی یهعالوهبزرگ ب

بیکار هستند اما دنبال کار  اقتصادیعادی  یهآن دسته از افرادی که به دلیل چرخ

که عمدتاً کارگران کشاورزی بیکار هستند که همراه با  7( اعضای پنهان7گردند؛ می

( اعضای 3شان افزایش یافت؛ نظامی اقتصادی جمعیت یهمثابداری بهتسلط سرمایه

شوند که به کاهش ای تعریف میوقت غیررسمیکه با اشتغال موقت و پاره 3راکد

 یهاز میانگینِ طبق ترپایین 4«یهپرمخاطر»های بازار نیروی کار و هستی مادی مهار ت

که در وضعیت فقر و بینوایی زیست را فرادی اعالوه مارکس هانجامد. بکارگر می

را  ضهعارکه افرادِ دچار « جمعیت نسبیاضافه یهترین الیپایین» یهمثاببه کنند،می

قرن اخیر یا بیشتر، در حال در طول نیمبااین 31شناسد.گیرد بازمینیز دربرمی

در موقعیت  تر آن است که معلولین را کالًداری انحصاری، دقیقهای سرمایهاقتصاد

ه افرادی ک اشتغال غیررسمی و گروه یهسیالی ببینیم بین گروه جمعیت راکد حوز

د کار بتوان یهذخیر که ارتشکنند. برای اینخارج از بازار کار فقر شدید را تجربه می

موجود محقق کند، وجود همیشگی  کارکرد خود را برای تنظیم جمعیت نیروی کارِ

غنی از اعضای شناور نقشی حیاتی دارد، چراکه اعضای این گروه هر لحظه  ایهذخیر

ها جوی کار، آماده به کار، در حال آموزش و دارای مهار توفعال در جست افرادِ یهمثاببه

ه ترین افراد ب، نزدیکشاناشتغال های قبلیشده در طول دورهمرتبطِ کسب یهو تجرب

جایگزین،  ها در جایگاه منبع همیشگیِ نیروی کارِبازار کار هستند. در نتیجه، آن

 دهند. فعلی را تشکیل می ترین تهدید برای اعضای نیروی کارِبزرگ

ست بلکه سیال است و وجه ایستا نیهیچبهنیروی کار  یهترکیب ارتش ذخیر

داری در مرزهای متغیری بین آن و نیروی کار وجود دارد. برای نمونه، تاریخ سرمایه

هایی است که در پاسخ به شرایط دوره یهداری انحصاری دربردارندکشورهای سرمایه

                                                      
1 Floating population 
7 latent members 
3 stagnant members 

4 precarious 
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 41اند.انباشت سرمایه، افراد معلول در بازار کار همزمان ادغام و طرد شده تاریخی خاصِ

داری اخیر، در بریتانیا همچون بسیاری دیگر از کشورهای سرمایه یهول دهدر ط

منبعی برای  یهمثابدر سنین کار به تمرکز بار دیگر به سمت معلولینِ یهپیشرفته، نقط

افزایش  در جهت تالش براینیروی کار چرخیده است و اصالحا ت تأمین اجتماعی 

شاهدی بر این مدعاست. ]اصالحا ت مذکور[ برای  مشارکت این افراد در نیروی کارْ

تر ها را که پیشکارْ وضعیت بدنی آن یهارتش ذخیر تبدیل این گروه به اعضای شناورِ

کند و شکلی از دولت رفاهی شد، مجدداً ارزیابی میخوان شمرده میبا فرایند کار ناهم

ه نفع سرمایه دست به مداخل معلولیت به یهگیرد که برای بازتعریف مقولرا به خود می

  41زند.می

 

 اصالحات رفاهی و نیروی کار معلول
گذشته شاهد آن بودیم که دولت بریتانیا، تحت تأثیر اقداماتی جهت  یهدر طول ده

نیروی کار، تالش کرده است معلولیت را بازتعریف کند. دولت از  یهبسط ارتش ذخیر

های رفاهی و طریق اصالح ]قانون[ تأمین اجتماعی کوشید مرزهای میان سیاست

 یههای بازار کار را کمرنگ کند تا افراد معلول را به اعضای شناور ارتش ذخیرسیاست

ی از حمایت غیرشغلی را تأمین هایکار تبدیل سازد؛ ]این قانون[ گرچه همچنان مؤلفه

نیروی کار مورد استفاده  یهکند، اما همچون سیاستی اقتصادی برای تقویت ذخیرمی

ترتیب، چنین اقداماتی از سوی دولت بریتانیا یادآور هشدار کالوس بدین 47گیرد.قرار می

راه و روش دولت است در جهت »گذاری اجتماعی اوفه است مبنی بر اینکه سیاست

 43«.ش برای تبدیلِ مدامِ کارگرانِ غیرمزدبگیر به کارگران مزدبگیرتال

سیاستی کالن در  یهمثاببه 1(ESAحمایت و اشتغال ) یههزیندر بریتانیا، کمک

های ابتداییِ جایگزین معلولیت شکل گرفت که در آغاز شامل اعطای کمک یهحوز

ارِ ای برای ارزیابی توانایی کبه قاعدهتدریج شد اما بهدر سنین کار می معلولینِ بهدرآمد 

گونه معرفی اینهزینه بعد از تحوال ت مذکور منطق این کمک 44افراد معلول بدل گشت.

                                                      
1 Employment and Support Allowance 
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در  کههای شغلی بیشتر برای افراد است، حال آنشود که راهی برای تأمین فرصتمی

کند. را دنبال می 1«افزاییمهار ت»نیروی کار از طریق فرایند  یهذخیر اساس، بسطِ

معلولین صور ت  بازشناسی( برای 7WCAارزیابی توانایی شغلی ) یهبر پای که اقداماتی

گیرد و وضعیت بیولوژیکی و بدنی افراد را از نظر عملکرد مورد انتظار برای نیروی می

رزیابی ترتیب ا. بدیناست هزینهناپذیر از سیاست این کمکجزئی جدایی، سنجدکار می

ی فرد معلول نسبت به معلولیتش بر مبنای ماهیت فرایند کار که نقشی جدی در ادعا

 .نهفته استرسانیْ در دل این سیاستِ کمک ،سنجش وضعیت معلولیت فرد دارد

جایگزینِ درآمد  یههزینترین کمک، مهمESAدر بریتانیا، پیش از اجرای سیاست 

بود که ارزیابی  3«کار انجام توانایی فقدان یههزینکمک»در سنین کارْ  برای معلولینِ

، این ESAحال در سیاست رفت. بااینشمار میههای آن بمحور یکی از مؤلفه-کار

تعریف معلولیت باالتر رفته است،  یهآستانو  41تر شده استگیرانهفرایند ارزیابی سخت

رفی نجام کار معمعلول و ناتوان از ا یهمثابهای گذشته بهیعنی افرادی که طبق ارزیابی

رو هبندی شوند روبشدند، اکنون با احتمال بیشتری برای اینکه مناسبِ کار دستهمی

فقدان  یههزینکمک»گذار از  یهو دور 7113و  7111های هستند. در طول سال

تر مستحق درصد از متقاضیانی که پیش 77و ارزیابی مجدد افراد،  ESAبه  «توانایی کار

 WCAقبلی بودند، بعد از ارزیابی مجدد با معیار جدید  یهدریافت حمایت تحت برنام

بنابراین بازتعریف معلولیت طبق  46مستعد و توانا برای انجام کار تشخیص داده شدند.

 ستاقدامیدر واقع است که  ESAدر دل ای اصلی ارزیابی بر مبنای فرایند کارْ مؤلفه

 و ]متعاقباً[و کارآمد های توانا بدن یهمثابتری از افراد بهساختن جمعیت بزرگ برای

 جهت کاهش خدما ت رفاهی.  ستتالشی

در عین حال که سازوکاری برای تنظیم مجدد جمعیتی است  ESA یههزینکمک

 دنبال این هدف استگنجد، به نحوی کامالً شایان توجه بهمعلولین می یهکه در دست

که تعیین کند چه کسی را باید مناسب برای کار مزدبگیری تشخیص داد و چه کسی 

                                                      
1 upskilling 
7 Work Capability Assessment 
3 Incapacity Benefit 
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را نه و بنابراین چه کسی مستحق دریافت کمکِ دولتی است و چه کسی نیست. پس 

م برای دریافت حمایت ، متقاضیان اگر فاقد شرایط الزWCAاجباری  یهاز مرحل

های بدن یهمثابشوند و مجبورند بهتشخیص داده شوند، مناسب برای کار معرفی می

ها اگر مستحق دریافت های بیکاران بپیوندند. آنتوانا ]برای انجام کار[ به صف

روه گ»شوند: گروه نخست باشند هم احتماالً در دو گروه تقسیم می ESA یههزینکمک

ها شوند اما آنمعلول پذیرفته می یهمثاباست که در آن افراد به 1«ط با کارفعالیت مرتب

هایی برای کار در آینده دارند. بنابراین گیرند که ظرفیتدر نظر می همچون گروهیرا 

های شغلی به دست آورند، اما متعهدند در فعالیتبالفاصله ها گرچه مجبور نیستند آن

وبرو ر هایشانمستمریگرنه با خطر از دست دادن مزایا و مرتبط با کار مشارکت کنند و

که چنین افرادی بتوانند انتظارا ت نسبت به ایندر چنین شرایطی شوند. گرچه می

، اما حمایت درآمدی غیرشغلی برای این یابدمیفعاالنه شغلی را دنبال کنند کاهش 

کاری، رقم آن برای بی یههزیندر مقایسه با کمک 7112گروه محدود است و در سال 

ارکت مش« داوطلبانه»متقاضیان جدید کاهش یافت به این امید که افراد تشویق شوند 

 ردنمذکور، برای کار ک ارزیابی پس از در بازار کار را برگزینند. در نهایت، اگر متقاضیان

ها شوند و از آنجای داده می 7نامناسب تشخیص داده شوند، در گروه تحت حمایت

یایی روند. نرخ مزاهای مرتبط با کار هیچ انتظاری نمیبرای مشارکت در کار یا در فعالیت

و  7113کند در مقایسه با گروه قبلی بیشتر است. بین اکتبر که این گروه دریافت می

افِ )پیش از درخواست استین WCA یهشدهای تکمیل، از بین ارزیابی7110ژوئن 

 مستعدِدرصد  32درصد از افراد در گروه تحت حمایت قرار گرفتند،  13متقاضیان(، 

 42بندی شدند.درصد در گروه فعالیت مرتبط با کار دسته 11کار تشخیص داده شدند و 

کار بدل  یهارتش ذخیر تر از نیمی از متقاضیان به اعضای شناورِترتیب، اندکی کمبدین

کاری پیدا کنند، چه در گروه  بالفاصلهه افرادی که مجبورند گشتند، حال چه در جایگا

ارتباط  یهدهندشوند که این نشانهای مرتبط با کار میافرادی که مشغول آموزش

                                                      
1 Work Related Activity Group 
7 Support Group 
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سیاستی رفاهی پیش  یهمثاببه ESA یههزینمذکور با فرایند کار است. کمک یهروی

 دگیردربرمیت که افرادی را از هر چیز به خلق جمعیت مازاد نیروی کار کمک کرده اس

های شوند. این سیاست چندان ربطی به معرفی فرصتکه برای کار در آینده آماده می

کار با افرادی است که  یهشغلی موجود ندارد و هدف از آن عمدتاً گسترش ارتش ذخیر

زار توانند گذار به باهای الزم را دارند و افرادی که در هنگام نیاز میوضعیت و مهار ت

کار را کامل انجام دهند. این امر که نرخ رشد نیروی کار بالقوه باید بیشتر از نرخ 

های ورود به بازار کار باشد، خطایی ]در سیستم[ نیست بلکه اصلی بنیادین در فرصت

دستمزدها و کنترل  افزایشکار است. خودداری از  یهتوفیق ]سیاست[ ارتش ذخیر

نیروی کار مازادی که خارج از  یهپذیر است که ذخیرامکاناجتماعی تنها در صورتی 

  40رو به رشد باشد. است بازار کار به انتظار ایستاده

های توانا به ارتش ست برای معرفی اعضایی با بدنکه ابزاری ESAسیاست 

، در اند(بندی شدهکار دسته مستعدنیروی کار شناور )آن دسته از افرادی که  یهذخیر

لولین مع یهدر دست طور رسمیبهکند که همچنان بازتولید افرادی نقش ایفا میحفظ و 

شوند اما قادرند به جمعیت نیروی کار مازاد شناور بپیوندند و بعداً به بخشی گنجانده می

رین و تگروه فعالیت مرتبط به کار به واضحی هاز بازار کار بدل شوند. این نقش دربار

 های اجباریِترین اهداف فعالیتیابد. یکی از اصلینمود می ترین حالتِ ممکنخالصه

مرتبط با کار این است که بازتولید بلندمد ت توانایی افراد برای کار را تضمین کند. این 

که این گروه خاص گرچه رسماً معلول  باید تضمین کند ESA یههزینکمک یهمؤلف

ظرفیت و توانایی خود  باید ر است،اما طیِ مدتی که بیرون بازار کا بندی شدهدسته

ار توانایی انجام ک این است کهکننده و مهم تعیین یهبرای انجام کار را ابقا کند. نکت

افراد این گروه، گرچه نه برای زمان حال، بلکه برای آینده بازتولید شود تا اگر در هر 

وضعیت  ،ESA یههزینکمک هایدرخواستای از ارزیابی اجباری مجددِ مرحله

ها بتوانند جذب ها مورد سنجش دوباره قرار گرفت و ادعایشان رد شد، آنمعلولیت آن

 بازار کار شوند.

های که بین سال ESA یههزینکمک باقیمانده از متقاضیانِ درصدِ 13 یهدربار

های مرتبط با کار جو برای کار یا مشارکت در فعالیتوملزم به جست 7110و  7113

د ها برای ملزوما ت تولیند، این امر تصدیق شده بود که طبیعت بدنی آنشناخته نشد
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تش ار اعضایها بتوانند به صف رود که آنداری نامناسب است و انتظار کمی میسرمایه

لیت، معلو یهنیروی کار شناور بپیوندند. گرچه با توجه به ماهیت سیال مقول یهذخیر

راد نیز ممکن است جذب نیروی کار شوند یا به ست که در آینده این افاین بدان معنی

از  بخشی یهمثابها بهگروه فعالیت مرتبط با کار بدل گردند. دولت موظف است از آن

بازتوزیع بخشی از مازادِ  یهواسطها بهگروه تحت حمایت مراقبت کند. هستی مادی آن

ر ود. در گروه مذکوشاعضای نیروی کار پشتیبانی می یهوسیلجامعه به یهشدتولید

نظر از شرایط کار، بعید را دارند و صرف هاعارضهگرچه افرادی هستند که شدیدترین 

داشته باشند، اما افراد زیادی نیز وجود دارند که همچنان  کردن است توانایی کار

 داری هستند. نظام سرمایه یهقربانیان سازمان اقتصادی طردکنند

 اعضای جمعیت نیروی این ظرفیت را دارند کهاگر شاغل باشند هم  معلولیننهایتاً، 

ین ا ، بدین معنی کهو این پیامد شرایط خاص کاری ایشان است کار مازاد باقی بمانند

کاری و ثبا تص دهند که بیای را به خود اختصاهای شغلیتوانند جایگاهمی افراد

کار را  یهنیروی کارْ ارتش ذخیر. در چارچوب هاستنمای آنخصلت 1قصنا اشتغال

سرمایه از اشتغال  41شناسند.باز می 7ناقصو افراد با اشتغال بیکاران  یهتود یهمثاببه

وقت که با دستمزد پایین و شرایط کاری موقت، فصلی، قراردادهای صفر ساعته و پاره

ا کنترل وقت رتمام گیرد تا شاغالنِشوند، مشتاقانه بهره مینامعین و ناپایدار شناخته می

و تهدید کند و دستمزدها و مزایای شغلی را کاهش دهد. تنها با یک بررسی سطحی 

توان فهمید که معلولین در بریتانیا حتی در زمان اشتغال هم احتماالً بخشی از می

های ها در شغلکارگیری آنمانند، چراکه احتمال بهجمعیت نیروی کار مازاد باقی می

وقت بخش خدما ت مانند فروش، خدما ت مشتری و مراقبت، که عموماً پارهدستمزدِ کم

دهد در مراحل عالوه همانطور که راسل نشان میبه 11بیشتر است. ،و غیررسمی هستند

ترتیب بدین 11کارکنان معلول بیشتر است. اخراجرکود اقتصادی احتمال حذف و  یهاولی

 کاری قرار دارند.ثبا تبی یهاطرها حتی اگر شاغل هم باشند در وضعیت پرمخآن

                                                      
1 precariousness and underemployment 
7 underemployed  
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 معلولیت و عدالت: راه بدیل
ای فیزیولوژیکی باشد، فرمی از سرکوب و تبعیض است. معلولیت بیش از آنکه مسئله

مختلف ذهنی و فیزیکی ویژگی  هایعارضههای مختلف که در زمان و مکاندرحالی

رفته و همچون واقعیتی بیولوژیکی وجود داشته است، معلولیت برخی افراد به شمار می

اشت داری[ برای انبمیلِ نظام ]سرمایه یهوسیلیافته بهدارانه و تعینبرساختی سرمایه

[ با یدارتضاد دارد. دولت ]سرمایه عارضه دچارسرمایه است که با جسمانیت افرادِ 

افراد وابسته یا افرادی با  یهمثابمدیریت و تنظیم موقعیت اجتماعی این گروه به

 کند.، این سرکوب را تقویت مییاضافهای مختلف در جمعیت نیروی کار جایگاه

هاست، جایگاهی محوری در داری عامل اصلی طرد آنمعلولین که سرمایه بنابراین

 طبقاتی دارند. یهمبارز

های اخیر در بریتانیا، حال، در چرخش هزاره در ایاال ت متحده و طی سالبااین

حقوق معلولیت جذب نیروهای سیاسیِ جریانِ اصلی شده  یههای فعال در عرصکمپین

در بریتانیا، مایکل اولیور  17اند.بود، کاسته تررادیکالو از قدر ت ماهیت خود که زمانی 

« ردنککارشناسانه»های عمومی، از فول قوا و نفوذ سازمانو کولین بارنز ضمن اشاره به ا

ها های بزرگ و دولتگویند که همزمان با آن، خیریهسیاست معلولیت سخن می

کرد، اقتباس و تعدیل کرده و از هایی را که این جنبش نمایندگی میانگیزه

ایاال ت متحده،  عالوه، هم در بریتانیا هم درهب 13اند.[ اهداف آن کاستهسمرادیکالی]

بازتاب ؛ این رویکرد بر دستورکار این حوزه مسلط شده است« محور-حق»رویکرد 

جای تمرکز بر ساختارهای نابرابری، به های برابر است و بههای لیبرالِ فرصتاولویت

شود. معلولیت خالصه می یهجریان اصلی به مسئلنیروهای سیاسی ]لزوم[ توجه 

های طور که دیگر گروهامری ضروری است اما همانتردید برابری حقوقی بی

حل مسئله نیست. آزادی معلولین از طریق توانند تصدیق کنند راهشده میسرکوب

ها به یک غایتِ در خود بدل شده است. اگر سرکوب را نه اعطای حقوق برابر به آن

 یه]نظامی[ اقتصادی که تولید کاالیی در قلب آن نهفته است بلکه اصوالً نتیج یهنتیج

گرایانه در نظر بگیریم، عدالت اجتماعی عمدتاً اراده آمیزِهای تبعیضعقاید و کنش
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اگر ما »کند خواهد ماند. همانطور که راسل خاطرنشان میباقی نیافتنی همواره دست

داری تعریف کنیم ... سرمایه یهدی استثماری جامعمعلولیت را محصول ساختار اقتصا

کفایت آنگاه روشن خواهد شد که ]تصویب و پیگیری[ قوانین ضد تبعیض ... 

 14«.کندنمی

تولیدی غالب باقی است، سرکوب  یهشیو یهمثابداری بهتا زمانی که سرمایه

 ام اقتصادی بدیلرادی اسلوراچ، در یک نظ یهمعلولین نیز ادامه خواهد یافت. به گفت

یافته و در آن هدف از کارْ رضایتمندی، خالقیت و  ای دموکراتیک سازمانکه به شیوه

 بیانگریِ ]انسان[ باشد، کامالً قابل تصور است که بسیاری از افرادی که به دلیل

بینند، اکنون خود را مطرود از فرایند کار می ]فیزیکی و شناختی[ هایعارضه

بازسازماندهیِ رادیکالِ فرایند تولید، که  11برای مشارکت بیابند.های بیشتری فرصت

هایشان دربربگیرد، برای آزادسازی و رستگاری همگان نظر از بدنافراد را صرف یههم

نحوی دموکراتیک مسئول و پاسخگو باشد، که به اقتصادی یضرورتی اساسی است. نظام

نهد و کار برای همگان را تضمین و ارج می پذیردها را میها و مهار تگوناگونی توانایی

 رچنین نظام دموکراتیکی، نه سود بلکه نیاز انسانْ بنیانِ کار قرا یهدر زمین 16کند.می

یابند که به باشند یا خیر، مجال آن را می دچار عارضهگیرد، و تمام اعضای جامعه، می

ای که در رشد جامعه به شیوهتر آنای دست پیدا کنند و مهمهستی مادی شایسته

شان مشارکت داشته باشند. همچنین برای آن دسته از افرادی که خوان با انسانیتهم

پذیرترین اعضای جامعه هستند، سازمان را دارند و برخی از آسیب هاعارضهترین شدید

قر فای عاری از مندانه و محترمانهبایست زندگی شرافتجامعه و اقتصاد مییک تدموکرا

 و طرد را تضمین کند. 
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