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The question of segregation against dis-
abled people results from a triple issue: 
Healthocracy (rooted in religion, medi-

cocracy, capitalism, and theocracy), cross-op-
pression, and urban machinist. Therefore, 
solving the question of segregation against 
disabled people needs to be tackled through a 
radical practice of that triple issue: Healthocra-
cy, cross-oppression, and urban machinist and 
take a humanistic approach toward the city.

شهری را تصور کنیم که در آن سقف ها و درها کوتاه است، چه وضعیتی خواهیم داشت؟
قد یک مسئلۀ عادی تلقی می شود و شاید چندان در مسئلۀ معلولیت مورد توجه هم واقع 

نشود، اما همین مثال در وضعیت کلیشه-برعکس2، تناقض را آشکار می کند.
همین مسئلۀ عادی سازِی یک وضعیت مبتنی بر یک برتری، یکی از ریشه های مشکالت 
معلولیت  دارای  افراد  مورد  در  که  همان طور  که  مشکلی  است؛  معلولیت  دارای  افراد 
رنگین پوستان  جنسی،  دگرباشان  سالمندان،  کودکان،  زنان،  خصوص  در  می کند،  صدق 
 ،)Ageism( ِسن ساالری ،)Sexism( و فقرا نیز صدق می کند. سالم ساالری، جنس ساالری
طبقاتی  برتری جویی  و   )Racism( نژادپرستی   ،)heterosexism( ساالری  دگرجنسگرا 

)Classicism( یک پیوستار هستند.
تحت  را  تفاوت  که  پزشکی گرایی  از  است،  متفاوتی  ریشه های  دارای  برتری گرایی  این 
عنوان بیماری قلمداد می کند تا تلقی خاصی از ادراک را به عنوان عقالنیت قلمداد کردن و 
خارج از آن را غیرعقالنی دانستن، از ادراک مذهبی از تفاوت تحت عناوینی چون »آزمایش« 
و »کفاره« تا همسان سازی سلطه با برتری )سلطه بر طبیعت، سلطه بر زن، سلطه بر کودک، 
استعمار سرزمین های رنگین پوستان و...( و در نهایت مسئلۀ استثمار و مفهوم مولد ارزش 
مزِد  بدون  استثمار  طبیعت،  بر  سلطه  استعمار،  با  رابطه  در  که  )مسئله ای  بودن  اضافی 
نقش بازتولیدی زنان و انباشت بدوی نیز صادق است و افراد دارای معلولیت را به نام خلل 

در انباشت، مازاد قلمداد می کند(.
اخالق  باب  در  سخنی  معلول سازی:  و  »سالم ساالری  نشست  در  پورمحمدی  نعیمه 
معلولیت« مطرح می کند که »ظلم و تبعیض علیه معلوالن به لحاظ تاریخی دارای چهار 
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دوستدار کودک«

مسئلۀ تبعیض علیه افراد دارای معلولیت تحت تأثیر سه عامل 
پزشکی گرایی،  مذهبی،  از  آن  ریشه های  انواع  )در  سالم ساالری 
سرمایه داری و سلطه طلبی(، تقاطع ستمی و ماشیِن شهرهاست. 
حل مسئلۀ افراد دارای معلولیت نیازمند نقد رادیکال و پراتیک 
این سه عنصر )سالم ساالری، تقاطع ستمی و ماشین شهری( و 

اتخاد رویکرد شهر انسان محور است.

1 معلولیت در منگنۀ ستم سیستماتیک 
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معلوالن  »استثناسازی«  پیشامدرن،  فرهنگ  در  معلوالن  از  »انسانیت زدایی«  است.  بوده  خاستگاه 
علوم  پیشرفت  دورۀ  در  »نرمال سازی«  و  مدرن  فلسفۀ  دورۀ  در  »سالم ساالری«  کلیسا،  تسلط  دورۀ  در 
پزشکی و توان بخشی« )پورمحمدی، 1397(؛ بنابراین مسئلۀ رویکرد تبعیض علیه افراد دارای معلولیت، 
دارای ریشه های تاریخی بوده است، اما چنانچه به تعبیر کارل مارکس3 در مقدمۀ جلد اول سرمایه: »ما 
هم از شیاطین زنده و هم از شیاطین مرده در عذابیم« )مارکس، 1386(، می بینیم که در دورانی که با 
سالم ساالری مواجهیم، از توان یابان هم در راستای »نرمال سازی« سخن به میان می رود و هم زمان توسط 
مجید منجزی دبیر کارگروه معلوالن کمیتۀ اجتماعی شورای شهر پنجم در نشست »توان یابان و حق به 
شهر« روایتی ساختگی از دیدگاه سنتی مذهبی در خصوص معلولیت، به عنوان کفارۀ گناهان و رهایی از 

عذاب اخروی مطرح می شود!
مسئلۀ حائز اهمیت دیگر در موضوع »افراد دارای معلولیت« که در کنوانسیون حقوق افراد دارای 
معلولیت )13 دسامبر 2006( مورد توجه قرار گرفت، مسئلۀ »تقاطع ستمی« است؛ آنجا که کنوانسیون 
شکال 

َ
ا یا  نوع  چند  با  که  معلولیت  دارای  افراد  که  دشواری  وضعیت  از  نگرانی  ابراز  »با  می دارد:  اعالم 

تشدیدیافتۀ تبعیض به واسطۀ نژاد، رنگ، جنسیت، زبان، مذهب، عقاید سیاسی یا دیگر عقاید، منشأ ملی، 
قومی، بومی یا اجتماعی، دارایی، تولد، سن یا سایر خصوصیات مواجه می شوند« و »با اذعان به اینکه 
زنان و دختران دارای معلولیت اغلب در معرض خطر بیشتری، هم در درون و هم در بیرون از خانه هستند 
واقع  استثمار  یا  سوء رفتار،  ناآگاهانه،  برخوردهای  یا  غفلت،  سوءاستفاده،  یا  آسیب،  خشونت،  مورد  و 
می شوند« و »با اذعان به اینکه کودکان دارای معلولیت باید از بهره مندی کامل از حقوق بشر و آزادی های 
بنیادین بر مبنای برابر با سایر کودکان باشند، با یادآوری تعهدات دولت های عضو در کنوانسیون حقوق 
کودک« و »با تأکید بر گنجاندن دیدگاه های جنسیتی در تمامی تالش ها در جهت ارتقای بهره مندی کامل از 
حقوق بشر و آزادی های بنیادین    توسط افراد دارای معلولیت« و »با تأکید بر این حقیقت که اکثر افراد دارای 
معلولیت در شرایط فقر زندگی می کنند و در این ارتباط، تصدیق نیاز اساسی برای بررسی پیامد منفی فقر بر 
افراد دارای معلولیت«. مسئلۀ »تقاطع ستمی« تنها ناظر بر قرارگیری فرد دارای معلولیت در موقعیت زن، 
کودک، سالمند، فقیر، قومیت یا مذهب، ملت یا نژاد متفاوت نیست، بلکه عالوه بر این ها، محرومیت های 
ناشی از معلولیت چندُبعدی است و یک زنجیره را تشکیل می دهد. معلولیت بر محرومیت های شغلی، 
بر تحکیم سایر محرومیت ها  این محرومیت ها هریک  آموزشی، فضایی و حقوقی مؤثر است و  سیاسی، 
نقش دارند. معلولیت در ساختارهای محرومیت ساز، وضعیتی شبیه به تله می آفریند، همانند تلۀ فضایی 
و  افراد  جاماندگی  و  سرمایه ها  کاهش  فقر،  سبب  فضا  چیدمان  در  نقصان  که  است  وضعیتی  که  فقر4 

ممانعت از تحرک اجتماعی آن ها می شود.
افراد دارای معلولیت در استخدام، در احراز ِسمت های سیاسی و حتی در انتخاب کردن )قید مهجوریت( 
با مانع مواجه هستند. این افراد در پایه ای ترین »حق به شهر«، یعنی »حق حضور در شهر« با مشکل روبه رو 
هستند. اغلب در مدارس تفکیک می شوند و برای پذیرش در مدارس عادی مشکل دارند و در شهرها یا 
ایجاد  را  باطلی  این وضعیت چرخۀ  از تحصیل مواجه می شوند؛  با محرومیت  مناطق فاقد مدارس ویژه 
می کند که به محرومیت مضاعف افراد دارای معلولیت منجر می شود، چنان که تقاطع ستمی در مورد زنان 
نیز همین طور است و نابرابری حقوقی، نابرابری در بازار کار و نابرابری در مالکیت به عنوان عوامل اثرگذار در 
نابرابری شهری برای زنان عمل می کند که در نهایت نامناسب سازی سامان مند شهر به خانه نشینی معلوالن 
فضاهای  به  عمومی  فضاهای  تبدیل  و  زنان  خانه نشینی  به  نیز  شهر  ساختاری  ناامن سازی  می انجامد، 

خصوصی و به تعبیری به اندرونی-بیرونی می انجامد )نظیر بوستان مادر و کودک(.
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است،  مطرح  معلولیت  دارای  افراد  فضایی  شهری-  مسئلۀ  در  به ویژه  که  دیگر  مسئلۀ 
ساختارهای شهری »ماشین شهری« است. ماشین شهرها مبنای شان بر اشیا، »دیکتاتور 
در  که  شهرهایی  یعنی  است؛  بی   جان(  )طبیعت  مرده  نظم  و  )دوبور، 1382(  اتومبیل ها« 
آن ها منطبق بر منطق »سرمایه« میل به برتری »سرمایۀ ثابت« بر »سرمایۀ متغیر« است. 
در این شهرها راحتی تردد انسانی اهمیتی ندارد و برنامه ها بر »تسهیل ترافیک« متمرکز 
است. شهرهایی که بر سرکوب جریان زندگی انسانی و دِرساژ5 )دست آموزی( استوارند و 
پرسه زنی و درنگ را چنان گناه افسونگران می پندارند. سرکوب پرسه زنی ریشه در استثمار 
وضع  شانزدهم  قرن  اواسط  در  که  انگلستان  در  ولگردی«  »قوانین  دارد.  سرمایه داری 
شدند، یکی از ابزارهای انباشت َبدوی سرمایه بودند. منطق شهرسازی در سرمایه داری از 

هوسمان6 تا رابرت موِزز7 بر »حذف خیابان« )دوبور، پاییز 1382( استوار است.
»شهر  و  پیاده«  »حق  دغدغۀ  و  باهمستان«  شهر  بر  حق  »مجمع  در  تجربه ام 
است  شهری  بلکه  نیست،  مانع«  بدون  »شهر  نه تنها  تهران  که  داد  نشان  دسترس پذیر« 
که مدیریت شهری به صورت سیستماتیک در آن مانع ایجاد می کند که مصادیقی از آن را 
می توان در نرده کشی معابر، بوالرد8ها )موانع فیزیکی پیاده روها و گذرگاه های عابر پیاده(، 
استقرار نیوجرسی9 در پیاده روها به عنوان وسیلۀ مرسوم برای پلمپ واحدهای صنفی و 

نصب پل های عابر در خیابان های شهری به جای آرام سازی ترافیکی مشاهده کرد.

»شهر بدون مانع« پویشی است که در مشهد برای رصد وضعیت مناسب سازی شهری و 
اطالع آن به مسئوالن توسط فعاالن حقوق افراد دارای معلولیت جریان داشت و مجمع 
حق بر شهر باهمستان با الهام از آن در 12 آذر )روز جهانی افراد دارای معلولیت( سال های 
تداوم  در  نیز  آن  از  و پس  کرد  برگزار  تهران  ولیعصر  را در چهارراه  رویدادی  1396 و 1397 
مطالبۀ »شهر دسترس پذیر« پویش »گذر بهتر« را فعال و طرح »بازنگری گذرگاه های پیاده« 
را ارائه کرد که این طرح در شیراز با پیگیری های یاران باهمستان در »مجمع کنشگران شهری 
»الزام  اما می توان طرح  نیافت،  تهران تحقق  در  این طرح  به تصویب رسید.  هم ساخت« 
شهرداری تهران به ایمن سازی عبور شهروندان از پل های عابرپیاده در سطح شهر تهران« 
را حاصل آن دانست و همچنین »آیین نامۀ طراحی معابر شهری« شورای عالی شهرسازی و 

معماری ایران را نتیجۀ این مطالبه گری در نظر گرفت.
مسئلۀ سیاست های مدیریت شهری تنها در قالب شکل فیزیکِی مانع نمود پیدا نمی کند، 
موانع  تمامی  از  که  است  شیشه ای  مانعی  معلولیت،  به  حساسیت  بدون  بودجه بندی 
سخت تر است. بخش های عمران راه و باند سواره دهان های بزرگ بلعندۀ بودجه هستند. 
تنها کسری از بودجه تعریض ها برابر با کل بودجۀ مناسب است و بودجه های عظیم احداث 

ی  شهر بلکه  نیست،  مانع«  بدون  »شهر  نه تنها  تهران 
آن  در  سیستماتیک  به صورت  ی  شهر یت  مدیر که  است 
مانع ایجاد می کند
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شبکه )به ویژه بزرگراهی( سر به آسمان می کشد. در شرایطی که بنا بر نقل سازمان حمل ونقل و ترافیک در 
سال 1394، شبکۀ معابر به افق 1404 رسیده بود، تنها اقدام درست که نه تنها محقق نشد، بلکه همواره از 
آن انحراف صورت گرفت، »خودرو بس« یا همان »بودجۀ صفر« برای بخش سواره )منهای هزینۀ نگهداشت 
و تعمیر( بود؛ مطالبه ای که از سال 1396 توسط مجمع حق بر شهر باهمستان و در نشست و گفت وگوی 

اجتماعی »بررسی بودجۀ 1397 شهرداری تهران از منظر شهروندان« مطرح شد.
حل مشکالت افراد داری معلولیت نیازمند تغییر نگاه به شهر از »ماشین شهر« به »شهر انسان محور«، 
عاملیت افراد دارای معلولیت در چهارچوب جنبش افراد دارای معلولیت و پیوند آ ن ها با سایر جنبش های 
تمامی  و  سالم ساالری  مختلف  رویکردهای  و  اشکال  کشیدن  چالش  به  متقابل،  صورتی  به   اجتماعی 
ِسن ساالری،  مردساالری،  )ازجمله  می شوند  سالم ساالری  موجد  خود  منطق  در  که  ساالری ها  شکال 

َ
ا

دگرجنسگراساالری، نژادپرستی و برتری جویی طبقاتی( و همین طور منطق سرمایه دارانۀ حامی آن و حضور 
این ها مستلزم  افراد دارای معلولیت در جایگاه های سیاست  گذاری و نظارتی و مدیریتی است و  فعاالن 

سیاسی  شدن مسئلۀ معلولیت و پروبلماتیزه10شدن آن است. 

1.   Systematic
2. »#کلیشه_برعکس« هشتگی بود که زمانی در توییتر برای نمایش کلیشه های 

تبعیض آمیز جنسیتی به کار رفت.
3.  Karl Heinrich Marx (1818-1883)
4.  Spatial Poverty Trap
5.  Dressage
6.  Georges-Eugène Haussmann (1809-1891)
7.  Robert Moses (1888-1981)
8.  Boolard
9.  Jersey barrier
10. Problematized
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