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 ای سیاسی استچرا سلامت روان مسئله

 (پانککی)مارک فیشر  

 ترجمۀ کسری بردبار مقدم  

این سطر، از لوک .« ای است در زمرۀ سلامت روانخودکشی مسئله رفاه ربط داشته باشد.ی نیست که به مسائل از جمله خودکشی»

 .کندرا خلاصه می Calum’s Listسایت گرایان به وب، صاحب منصب سابق حزب کارگر، تا حد زیادی پاسخ مرسوم راست1بوزیه

در  یرا که ادعا شده اصلاحات رفاه ییهاتعداد مرگ»است که  نیا Calum’s List، هدف سایتاین وب انگذارانیبن ۀبنا به گفت( 1)

در  هیبوز اظهارات .«انجام دهد ریموآمار مرگ نیتلاش ممکن را جهت کاهش تعداد ا نیآنها نقش داشته فهرست کند، و بهتر

 .Telegraph (3) ۀدر روزنام 3لیبرندان اون ۀو مقالSpectator (2 ) نامۀهفته در 2هاردمن زابلیا مقالۀ بود بر یشرح تر،ییتو

 یرا قرض گرفتم از قبل خراب بود، وقت یکتر یشما را قرض نگرفتم؛ وقت یمن کتر) دیفرو «واریمنطق کتر» چیزی بیشتر از

 ارائه دادند Calum’s List هیسه نفر عل نیکه ا یناسازگار یهااستدلال در ارتباط با مجموعه( بود دهیند یبیرا پس دادم آس یکتر

خاطرنشان  نیاند، و بنابرانبوده راتییتغ از سر مسائل مربوط به هایخودکش نیا :شرح بود نیبد شانیاصل یادعا .وجود دارد

دست  یبرا یلیدل نیشده است، ا هایاصلاحات باعث خودکش ؛ اصلا فرض کنیمطلبانه استفرصت یکشبهره یشان نوعکردن

که مجبور به بازگشت  یافراد رای مثالب) ستا آن تیریمد ۀبلکه نحو ،اصلاحات خودِنه مشکل دهد؛ ارائه نمیاز اصلاحات  دنیکش

 .داشته باشد یاسیس یدلالت تواندینم یعنی ست،ین یعقلان یعمل یخودکش ؛(برخوردار شوند یکاف تیاز حما دیبا شوندیبه کار م

اما . بحث کنم ر،یخ ایبوده است  دیجد یهایگذاربه خاطر قانون یاز خودکش یموارد خاص ایآ نکهیا ۀدربار نجایدر ا ستمین لیما

 یرفاه ستمیدر س راتییتغ هیعل یبه عنوان گواه یبه خودکش توانیرا رد کنم که، اصولاً، نم بیو غر بیعج ۀدیا نیا خواهمیم

توانند به عنوان گواهی دهند نمیسازی این تدابیر جان خود را از دست میشود افرادی که در نتیجۀ پیادهچطور می .استناد کرد

 باری دارد شمرده شوند؟دال بر اینکه این قانون پیامدهای زیان

به مشکلات  یمنطق یپاسخ» یکه خودکش آوردیو استدلال م دهدینشان م ینسبت به خودکش یبیغر داورانۀپیشنگرش  لیاون

از  یاریبس یبرا: نکته است کردنتماشایی از گم  ایاین نمونه .«ستیشما ن یایبه قطع مزا یمنطق یپاسخ نیا ست؛ین یاقتصاد

 .آنها به مراقبت است ازین لیاز دلا یکی نیعمل معقولانه مختل شده است، که ا تیقابل برند،یروان رنج م یهایماریکه از ب یافراد

 .مسئله است یتیحما نیمناسب برخوردار شوند، فقدان چن تیاز حما دیبا گردندیکه آنان که به سر کار بازم دهیا نیخصوص ادر 

Atosعلیه تجدیدنظر  های زیادی دربارۀدرخواست اند،کار داده ست که درخواستبودن افرادی، آژانسی که مسئول سنجش قابل

به  را خود گذار [مدیریت] حکومتتواند اعتماد خاطر داشته باشد که وقتی و چه کسی می. اش را دریافت کردهاحکام تأیید شده

 گردند حمایت خواهد کرد؟طور شایسته از افرادی که به سرکار باز میسپارد، بهمی A4eاعتباری چون آژانس بی

روان  یماریب یسازیاسیاز س Calum’s Listبا محکوم کردن  گرااز مفسران راست یبرخ .وجود دارد نجایدر ا تریعموم یاما مشکل

خاطر،  ۀدغدغیکه ما ب یطورشده است، به ییزدایاسیروان س یماریب .است این عکس قاًیاما مسئله دق کنند،یابراز تأسف م
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که در ابتدا توسط  یبرالینئول یهااستیس .میریپذیبدل شده، م یماریشکل از ب نیترعیبه شا یرا که در آن افسردگ یطیشرا

و منجر به  ،دادادامه ، آن را یو ائتلاف فعل نیحزب کارگر نو شد و یسازادهیپ ۰۸۹۱ ۀمارگارت تاچر در ده یهاحکومت

 تیشدند و امن شانیکار طیکارگران شاهد رکود دستمزدها و شرا برال،ینئول یدارتحت حکومت .استرس شد یسازیخصوص

رو به  سالانیمردان م انیدر م یخودکش دهد،یگزارش م نیگارد ۀروزنام امروزه همانطور که .متزلزل گشت شتریب شانیشغل

با توجه به ( 5) .داندیو کار متزلزل م یکاریب لیرا به دل شیافزا نیاز ا یبخش، Calm نیکمپ ری، مد4پاول نیاست، و جِ شیافزا

 ز سوی دیگر،ا .دانندیمزمن م یبخترهیخودشان را دچار ت ،تیاز جمع یتعجب ندارد که بخش بزرگ یاضطراب، جا لیدلا شیافزا

 .ستام از مشکل یبخش یافسردگ یسازیپزشک

مجبور شده است تا همت کند و به  ،یخدمات عموم گریو د یآموزش ستمیمانند س ا،یتانیبر یخدمات بهداشت مل ستمیس

فشار و استرس قرار  طیدر شرا یکارگران وقت پیشتر .بپردازد تیاتحاد و امن یعمد بِیاز تخر یناش یو روان یاجتماع یهابیآس

در صورت  ایخود سر بزنند،  یتا به پزشک عموم شوندیم قیاما اکنون تشو آوردند،یم یرو یکارگر یهاهیبه اتحاد گرفتند،یم

 .مراجعه کنند ستیتراپ کی ای ،یبه خدمات بهداشت مل توانندی، مبودنشانسخوش

اندازه  ماننسبت داد، اما به ه یاقتصاد ای یاسیس لبه عل توانیرا م یتمام موارد افسردگ که ادعا شود انگارانه خواهد بود اگرسهل

تمام  ۀشیر[ ادعا شود] اگر که – شودیلحاظ م یغالب نسبت به افسردگ یکردهایهمانطور که در رو -انگارانه است سهل نیز

 کنندیپزشکان تصور مروان غالب. یو یکودک یۀاول اتیدر تجرب ایمغز فرد باشد  یمیدر ش ایهمواره  دیبا یافسردگ [هایصورت]

غالب رویکردهای  .انددر مغز است که با داروها قابل درمان ییایمیش یهایتوازنیاز ب یناش ،یروان مانند افسردگ یهایماریکه ب

 .پردازنداجتماعی بیماری روان نمی لیتدرمانانه نیز به عروان

به نام جامعه وجود ندارد، آنچه  یزیچ نکهیبر ا یمارگارت تاچر مبن دگاهیکه د آوردیاستدلال م کال،یراد ستیتراپ ،5لیاسم دیوید

چون  ییهادرماندر  .ابدییم «ارزشیب یپژواک ،درمان یکردهایتمام رو باًیدر تقر»است،  شانیهاوجود دارد تنها افراد و خانواده

به اربابان سرنوشت خودشان  توانندیآن م قیکه افراد از طر یاریخود ۀبا رهنام هیاول یتمرکز بر زندگ 6یرفتار-یدرمانِ شناخت

 نیرا که در آخر ییایدن ،مشاور خود ای ستیبا کمک متخصص تراپتوانید میشما »است که  نیا دهیا. شودیم بیترک ،تبدیل شوند

 -« شما نشود شیموجب تشو گرید کهیطوربه د،یده رییتغ دیآن هست شخص شما مسئول ،[اندمشخص کرده تانیبرا] لیتحل

 .نامدیم «زیسحرآم ییگرااراده»را  دگاهید نیا لیاسم

همانطور که  شود؟یروبرو م زیناچ یهابا فرصت زیسحرآم ییگرااراده یوقت شودیاست، چه م نانهیفرهنگ کارآفر یۀسا یافسردگ

 شودیبه ما آموخته م ،«نانهیکارآفر یفانتز ۀدر جامع» کند،یم انیب 8خودخواه دارهیسرماشناس در کتاب خود روان 7مزیج وریآل

کار کند، بدون در نظر  شدتبهاست  لیکه ما یهر کس یها برادرجه نیبه بالاتر یابیکه فقط افراد مرفه برنده هستند و دست»

وقت آن است که . است مقصرنفر  کیفقط  د،یافتین قیاگر توف -ممکن است  شان،یو اجتماع یاخلاق ،یخانوادگ ۀنیشیگرفتن پ

که  میو اذعان کن میاسترس را معکوس ساز یسازیخصوص دیما با. انداخته شود یگرید تیوضع فردی دیگر وبه گردن  ریتقص

 .است یاسیس یاسلامت روان مسئله
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 :است ریکتاب ز چهارماز فصل  ۀ بیستممقال ۀمتن ترجم نیا

K-punk: The Collected and Unpublished Writings of Mark Fisher, Edited by Darren Ambrose 
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