کولبان در یک تحقیق کیف-آماری
کولبی /نگایه به زنان خانواده ر
زیر پوست ر
پیشگفتار؛
کولبی را نشان یم دهد که نبود
کولبان در مناطق مرزی نیست که تصویر مردان ر
گبنده کشتار ر
کولبی تنها دربر ر
معضل ر
ن
تامی نان باشند .بلکه ابعاد این معضل اجتمایع و فاجعه
کار آنها را مجبور کرده در کوهها و راههای صعبالعبور بدنبال ر
ی
ی
ن
کولبان را تحت
کولبان راه میابدو عوارضش زندگ زنانو فرزندان خانواده ر
انسان به بطن جامعه ،زندگ ،خانه و خانواده ر
کولب بعنوان گرویه
تاثب قرار یمدهد .زنان بعنوان گروه مورد تبعیض و آسیبپذیر جامعه ایران و کردستان و زنان خانواده ر
ر
ی
ر
ن
که خود از چرخه معیوب محرومیت و عقبمانده نگهداشی در کردستان یمآیند و مجددا با شایط و وضعیت «زندگ
ی
با کولبی» در این چرخه باق یممانند که ز ن
نان با عنوان «گرویه خاص» و «سبک زندگ تروماتیک» را شکل یمدهند.
ر
نب براساس یک تحقیق ن
این گزارش ر ن
کولبان
کولبان ،به وضعیت زنان خانواده ر
کیف تالش کرده بجای تمرکز بر کشتار ر
ی
ن
انسان آنها را برریس کند .این تحقیق از آنجا اهمیت دارد که نمایانگر
رببدازد و سبک زندگ تروماتیک و نقض حقوق
ی
ن
کولبی در جامعه کردستان و ابعاد این عارضه انسان-اجتمایع است .عارضهای که خوانش وجود
گسبدگ معضل ر
ی
کولبی بعنوان ابزار شکوب و محرومیتساختگ سیستماتیک حکومت را عمق یمبخشد و ما را متوجه این خواهد کرد
ر
که نگاه «امنیت» حکومت به کردستان ،توجیه عدم توسعه را بدنبال داشته و در این میان « گروه خایص» از زنان
گبند و وضعیت آنها مصداق نقض بارزحقوق ر
هستند که با درحاشیه قرار ن
بش و
گرفی و عدم توسعه مضاعف گریبان ر
نویع از ر ن
بیبردن انسانیست.

نوع و روش تحقیق؛
ی
این تحقیق ن
کولبان) ۳ .زن و
کولبان زندگ کردهو یمکنند۷( .همش و ۲مادر ر
کیف شامل ۹نمونه آماری از زنانیست که با ر
ی
کولبشان کشته شدهاند.
کولبی زندگ یمکنند و ۴زن و ۱مادر که فرزندو همشان ر
۱مادر که با فرد معلول ر
ن
تصادق انتخاب شدهاند که زنان شهرو روستاهای استان آذربایجان
روش تحقیق بهشیوه گفتگو بوده و نمونهها بصورت
ن
غرن و کردستان را شامل یمشود( .طبق آمار رسیم این دو استان از نظر توسعه اقتصادی و انسان توسعهنیافته هستند)
ر
ن
کولبی بر زندگیشان را روایت کنند؛
تاثب روان-اجتمایع معضل ر
بدلیل اینکه این زنان نیمخواستند یا نیمتوانستند عمق ر
کولبی
اهمیت و درک موضوع ایجاب کرد تحقیق با  ۲روانشناس و جامعهشناس از داخل کردستان که برروی معضل ر
کار کردهاند۱ ،مددکار اداره بهزیست و ۲وکیل (از داخل و خارج از ایران) ادامه یابد تا ابعاد ن
روان-اجتمایع-حقوق تحقیق
بیشب برریس شود.
همچنی از آنجا که اشباکات زیادی ر ن
رن
بی تمام خانوادهها ازلحاظ فقرو محرومیت و عدم برخورداری از حمایتهای حقوق
ن
ن
قوانی و ر ن
رن
آیینامههای
انسان و اولیهشان براساس
قانون وجود داشت ،الزم دانسته شد نقض حقوق
شهروندیو
ر
ن
حکومت ایران و میثاقهای ربی الملیل حقوق بش که جمهوری اسالیم آن را امضا کرده است ،بصورت آماری ارائه گردد.

مروری کوتاه بر وضعیت  ۹نمونه آماری تحقیق؛
ی
گرفی امنیت ن
ن
روان -اجتمایع این زنان از انتشار نام کامل و محل زندگ آنها در گزارش خودداری
نکته :بهدلیل درنظر
ن
ن
همی دلیل رنب و بعلت اینکه با کارشنایس
یمشود و تمام اسنادو فایلهای تحقیق جهت اعتبار آن محفوظ خواهد ماند .به ر
از داخل ایران مصاحبه شده از ذکر نام کامل آنها هم خودداری یمشود.
نمونه اول؛ این نمونه ،ن
زن  ۳۷با نام «س.م» است .او دارای مدرک دیپلم ناقص است و نزدیک به  ۱۴سال پیش با
کولبی که آن وقت شاگرد کچکاری بود ازدواج کرد .اکنون مادر  ۲فرزند است که در کالسهای سوم و هفتم درس
ر

کولبی براثر فشار ر
کولبی معدهاش سوراخ و بعد از یک عمل
نایس از ر
یمخوانند .همشش نزدیک به ۴سال پیش در راه ر
سنگی از حمل ر ن
رن
رن
سنگی و حت بغل کردن فرزندش منع شده و تا ابد باید پنتوپرازول ()Pantoprazoleمرصف
چبهای
کولبی که تنها راهش برای امرار معاش خانواده
کند .همش «س.م» اکنون بیشب مواقع بیکار است و دیگر نیمتواند به ر
ن
بافتت بلد است که آن را انجام یم دهد .آنها بعد از عمل سخت همشش همه
بوده ،برگردد .خود «س.م» هم تنها
ن
تامی اجتمایع نیستند .آنها
خبین پرداخت کردند و اکنون تحت حمایت هیچگونه بیمه ،دیه و ر
هزینهها را خود و با کمک ر
ی
ن
ن
قانون راه به جای رنبدند و تحت حمایت هیچ نهادی قرار نگرفتند .فقر ،بیکاری ،دستنگ و مریض
پیگبیهای
با وجود ر
ی
توانان در پرداخت هزینهها موضوعیست
زندگ این خانواده را فرا گرفته و خارج کردن فرزندانشان از مدرسه بدلیل عدم
ی
ن
داشی کار ،تحصیل ،بهداشت و مسافرن که یادشان نیمآید گ رفتهاند را از حقوق خود
که به آن فکر یمکنند .آنها حق
ی
کولبی را بعنوان کار نیمپسندند اما مجبور به آن شدهاند .آنها یک زندگ بسیار
یمدانند که از آنها دری غ شده است .آنها ر
عادی را از حقوق خود یم دانند که آن را ندارند« ،س.م» یمگوید «:برای نمونه در یگ از درسها به فرزندانمان گفته
بودند مسافرت کجا رفتهای ،یمگفت مادر بگم کجا رفتهام ،من که تاحاال به مسافرت نرفتهام کجا را بگویم و من واقعا
دان چه جوان به فرزندانت بدیه و نیم ن
نیمدانستم چه جوان به فرزندم بدهم .این یگ از مشکالن هست که نیم ن
توان
ر
ر
ن
مناست مانند دوستان
هم راهچاره ای برای مشکل پیدا کت .فرزندان ما دوست ندارند وارد جمع شوند ،وقت لباس و کیف
ر
و همکالیسهاشان ندارند قطعا دوست ندارند وارد جمع آنها شوند .».آرزوی «س.م» درحد تهیه یک لباس دلخواه برای
ی
کولب یمگوید« :نداری ،اسبس ،فقرو کمبود و کم
خودو فرزندانش تقلیل یافته و جملهای که او درباره زندگ یک خانواده ر
و کشی ...فقط»...
ن
قلت
نمونه دوم؛ این نمونه زن ۳۷ساله بانام «ل.د» است .او ۶سال پیش همشش را در راه ر
کولبی و بدلیل سکته ر
ی
درنتیجه فشار کول بر کولهایش از دست داد .او یمگوید در زندگ همیشه تحت فشار مایل و قرض بودهایم و همشم با
وجود دیسک کمر و بدلیل اینکه مسافر ر
کولبی برود .روز حادثه برای خرید
کش کفاف زندگیمان را نیمداد مجبور شد به ر
قلت دارد و باوجود بیسوادی هم نتوانسته دنبال
لباس عید پشمان به ر
کولبی رفت اما رفت و برنگشت« .ل.د» بیماری ر
کاری برود ،چراکه یط این  ۶سال ۳فرزندش را با همیاری و کمک مردم بزرگ کرده و اکنون ۲فرزند بزرگش ترک تحصیل
کرده اند و شاگرد مکانیک برای مقدار ر ن
ناچبی درآمد هستند .او یمگوید«:فرزندانم وقت ترک تحصیل کردند کار را از
ر
جان برسند ،اما از فقر و
جمعآوری نان خشک در کوچهها شوع کردند .آرزو داشتم بچههایم از راه درس خواندن ب ی
نداری ترک تحصیل کردند ،چون آنقدر در مدرسه درمقابل دیگران احساس کمبود و نداری کردند ،دیگر نتوانستند به
ن
پیگبی
جمع دوستانشان برگردند» .این خانواده تحت حمایت هیچگونه بیمه و قانون نیستند و «ل.د» مرگ همشش را ر
ن
کولبی و مرگ همشش یمگوید« :حایل که برشمن
قانون نکرده چراکه باور داشته نتیجه ای نخواهد داشت .او در مورد ر
جان برسند اما فقر فرزندانش
آمد ،ای خدا برش هیچ کس نیاید» .او آرزو داشت فرزندانش ادامه تحصیل بدهندو به ی
را ناچار به ترک تحصیل کرد .او اضافه یمکند «:دوست داشتم مثل مردم در رفاه باشم و اینقدر در تنگنا و تنگدست
نباشم و بچههایم بدون دغدغه باشند .وقت به آنها نگاه یمکنم نارحت یمشوم ،بچه مردم در جای گرم و نرم تا ظهر
جان نرفتهایم هیچ مسافرت و
یمخوابند ،اما آنها باید با این شما صبح زود بروند شکار برای درآمدی بسیار ر
ناچب .هیچ ی
تفرییح».
ی
ن
کولب ازدواج کرده و ۸سال از زندگ با
نمونه سوم؛ این نمونه زن ۳۴ساله بانام «ن» است که ۱۶سال پیش با یک ر
کولبی براثر انفجار ر ن
می یک پای خود را از دست دادو ۳۶ماه
معلولیت همشش یمگذرد .همش او بعد از ۱۳تا  ۱۴سال ر
رن
خبین و حت در
گب شد و اکنون از پروتز
نامناست برای پا استفاده یمکند و تمام هزینههای آن و بیمارستان ازسوی ر
زمی ر
ر
کولبی روی آورده بود و اکنون کامال
مساجد و مراسمهای
مذهت جمعآوری شده است .همش «ن» بعلت نبود کار به ر
ر
عصت ر ن
نب مبتال شده که هزینه معالجه آن برای این خانواده شسامآور
بیکار و بالتکلیف هست ،حت به بیماری مثانه
ر
ن
تامی اجتمایع نیستند و دیهای به آنان تعلق نگرفته
است .این خانواده دو فرزند دارند و تحت حمایت هیچگونه بیمه و ر
ن
است« .ن» یمگوید« :با ن
می دارد ،گلوله و مرگ دارد .اما چارهای
کولبی همشش موافق نبود .یمگفتم این راه ر
رفی به ر
رن
کولبی روی آورد» .او یمگوید:
نداشت ،برایش فقط کارگری وجود داشت که آنهم نبود،
بهمی دلیل به ناچاری به ر
«اکنون همشم بیکار و مریض است و در وضعیت معیشت و رشایط بدی هستیم و حت تحصیالت فرزندم با مشکل

روبروست .پش بزرگبم کالس زبان یمرود و ازش درخواست هزینه ماهیانه یمکنند که تنها ۱۸۰هزار تومان است و قرار
است دست بکشد چراکه توان پرداخت هزینهاش را نداریم .برای مدرسه درخواست وسایل مانند کفش و لباس و هزینه
توانان نداریم چکار کنیم».
رفتوآمد یمکند و االن که بزرگب شده دوست دارد مقداری پول در جیبش باشد اما وقت
ی
ن
کولب او در ن انفجار ر ن
مسب یگ از کاروانهای
می در ر
نمونه چهارم؛ این نمونه زن ۳۱ساله بانام «س.م» است .همش ر
ر
ی
کولبان جان باخت .او اکنون با دو فرزندش زندگ یمکند و ازطریق خیایط روزگار یمگذراند .همش «س.م» یط ۱۳سال
ر
ی
کولب بوده و بهگفته «س.م» زمان جانباختنش «:آروز یمکردم هر چهار نفرمان باهم یممردیم» .او یمگوید
زندگ مشبک ر
ی
کولبی نرو
خب .به همشم یمگفتم به ر
کولبی دست تنگیش بماند ،بیشبش اسبس است و همیشه منتظر یک ر
«زندگ ر
ن
من هرجور که باشد ر ن
جانباخی همشش براثر انفجار ر ن
ن
قانون
پیگبی
ایص هستم»« .س.م» و خانواده همشش
می را ر
کردند ،اما نتیجه ای برایشان نداشت و بدلیل اینکه در پرونده نوشته بود در خاک عراق این اتفاق افتاده تحت حمایت
ن
قانون قرار نگرفتند(این درحالیست که انفجار ر ن
توانان در پرداخت
می در خاک ایران روی داده بود) .آنها بعلت عدم
هیچ
ی
بگبدند .این خانواده تاکنون تحت حمایت هیچگونه بیمه و ر ن
تامی اجتمایع نیستندو «س.م» با
هزینه نتوانستند وکیل ر
کمک یگ از فعال ر ن
بگبد و زندگیش را بگذارند .او مدرسه فرزندانشان ،بهداشت و تفری ح را از
ی زن توانسته چرخ خیایط ر
ن
تعریف که از زندگیش دارد سه کلمه است «:پر از غم»...
حقوق خودش یمداند و تنها
ن
کولبش بدلیل شلیک رنبوهای
نمونه پنجم؛ این نمونه زن ۲۹ساله بنام «ز.ق» است .سه سال بعد از ازدواج همش ر
فقبی
نظایم نابینا شد .آنها دو فرزند ۶و ۷ساله دارند که به مدرسه و مهدکودک یمروند .همش «ز.ق» در خانواده ر
کولبی روی آورده است ،بعد از
بهدنیا آمده که توانسته تنها تا ۶کالس درس بخواندو بعد از آن ترک تحصیل کند و به ر
ی
کولبی کند (.در محل زندگ آنها حت کارگری فصیل هست و در ماههای
ازدواج هم بدلیل نبود کار مجبور بوده بیشب ر
رن
ن
نشی شدن این
کولبی روی یمآورند) .بعد از نابیناشدن و خانه ر
پایب و خصوصا زمستان مردم به دلیل نبود کارگری به ر
کولب خانواده وی عمال بدون درآمد هستند و با کمکهای مردیم روزگار یمگذرانند و با ر ن
همی کمکها هم همش «ز.ق»
ر
در حیاط خانه پدریش برای خانواده اش خانهای ساخته است« .ز.ق» از صحبت مستقیم برای تحقیق ش باز زد ،اما
همشش درباره وضعیت او یمگوید؛ «در ن ن
مبل همش و فرزندانم کمک دستم هستند .از میان خانوادهام همشم بیشب از
همه بخاطر رشایط من تحت فشار هست .اما چکار یمتواند بکند ،مجبور است قبول کند بخاطر فرزندانم هم که شده.
او این درک را دارد که من بخاطر خانوادهام این بال شم آمد .در این سالها باوجود رشایط من و فرزندانم هم که کوچک
خرج برای خانواده برود ،هرچند در موردش هم بحث کردیم اما االن رشایط
بودند همشم نتوانسته شاغ کار یا کمک ر
بهگونهای هست که انجام هر کاری شمایه الزم دارد حت کار خیایط .تا حاال هیچ نهاد مردیم به شاغمان نیامده است
که در این مورد همکار ما باشد» .این خانواده باوجود اینکه ۵سال است دنبال شکایت قان ن
ون هستند اما هیچ نتیجهای
غبحکومت به آنها ش نزده ،شامل هیچگونه
درن نداشته و هیچ دیهای به آنها تعلق نگرفته است .هیچ نهاد حکومت و ر
ر
ن
ن
تامی اجتمایع نیستند و وایم رنب به آنها تعلق نیمگ ربد ،چراکه که به آنها یمگویند افراد نابینا نیمتواند وام را
بیمه و ر
کولبی را بیاورم ،اینکه انسان بر روی خود بار
کولبی یمگویند «:خجالت یمکشم نام ر
بازپرداخت کنند .آنها در مورد ر
ی
حمل کند ،اما وقت رشایط ناچارت کرد مجبوری .حکومت مقرص این وضع است چراکه اگر ماهم کار و زندگ داشتیم به
ی
کولبی روی نیمآوردیم» .این خانواده فکر یمکنند حق فرزندانشان ضایع شده است .از یک زندگ عادی محروم هستند،
ر
از سفرو رفتو آمد ،امکانات و رفاه .در این مدت حت یک روانشناس و مددکار هم جویای حال این خانواده نشده است.
ی
ن
کولب جانباخته ازدواج کرد که براثر
نمونه ششم؛ این نمونه ،زن  ۳۰ساله بانام «س.ف» است .او در سن ۱۷سالگ با ر
شلیک رنبوهای نظایم به پشت و فقراتش جان باخت .آنها یک فرزند پش دارند که تازه سنش به ۴سال رسیده است.
ی
زندگ و کرایه ن
نشیت مجبور شده بود که به
همش «س.ف» ۶ماه بود که به دلیل از دست دادن کار صافکاریش و هزینه
جان دیگر روزیمان را بدست یمآوریم،
ر
کولبی روی بیاورد و جان باخت« .س.ف» یمگوید «:خییل به همشم یمگفتم از ی
ن
ن
ن
کولبی من که با کمبین درآمد هم رایص هستم .اما کرایهنشیت ،گران و
من خودم هم خیایط یمکنم ،ویل نرو دنبال ر
ی
قرض مجبورش کرد و مشکالت بسیاری داشتیم» .او اکنون با خیایط خود و حمایت خانوادهاش و نزد آنها زندگ یمکند
ن
و تحت حمایت هیچ بیمه و ر ن
جان نرسیده است .او در مورد
تامی اجتمایع نیست و ر
پیگبی قانون پروندهاشان هم به ی
کولبی یمگوید«:خییل خییل سخت است .هر ساعت به این فکر یم ن
کت اتفاق یمافتد .همیشه دلت در مشتت هست
ر

ن
جانباخی همشش یمگوید «:وقت
خب بدی بشنوی ،اینقدر کارشان سخت است»« .س.ف» درمورد روز
که هرلحظه ر
این اتفاق روی داد از انسان بودن خارج شده بودم و حت نام خودم را فراموش کردم .پشم خییل کوچک بود وقت پدرش
جان باخت .آنقدر حالم بد بود مگر خدا بداند .اصال احساس انسان بودن نیمکردم ،از غم شوک شده بود و قلبم
مبهوت ۳ ،روز نتوانستم لب به ر ن
چبی بزنم» .او در مورد آرزوهایش اضافه یمکند «:آرزو هم داریم ،ویل فقط خودمان
جان نیمرسیم .برای یک زن آرزویش این است که درس بخواند و برای خودش کارهای شود ،ویل
را خسته یمکنیم و به ی
اگر درس نخواند تنها همشش است که برایش یم ماند و مهم است ،اینکه خانواده خوب و شبلندی داشته باشد ،اما من
ی
عزیزترین کسم را هم از دست دادم»« .س.ف» در مورد حق و حقوقش یمگوید «:حکومت وظیفه داشت زندگ ما را
رن
مان که این اتفاق برایمان افتاده است .حکومت که این همه ثروت در اختیار دارد ،ویل خب این ثروت برای
تامی کند ،ی
ن
جوان نگرفتیم.
کسان مانند ما نیست که این اتفاق برایشان یم افتد .از ما هیچگونه حمایت نشد و از دادگاه هم هیچ
ر
ن
انسان رعایت نیمشود ،مگر نه این ر ن
چنی بر ش مردم نیمآمد».
هیچگونه حقوق
ی
ن
کولب
نمونه هفتم؛ زن با نام «ع.آ» است .او شش کالس نهضت سوادآموزی درس خوانده و در سن  ۱۷سالگ با ر
جانباخته ازدواج کرده است .همش او با اصابت گلوله رنبوهای نظایم حکومت ایران به سینه اش در دم جان خود را از
کولب بوده ،چراکه کاری دیگر
دست داد« .ع.آ» دو دخب ۲۲و ۱۹ساله دارد و یمگوید از وقت با همشم ازدواج کرده ام ر
نبوده و رشوع هر کار دیگری شمایه یمخواست .همشم بعد از ازدواج طالهای مرا فروخت تا توانستیم این خانهای که
ی
ن
جان رنبده و آنها تحت حمایت
در آن زندگ یمکنیم را داشته باشیم .شکایت این خانواده با
گرفی وکیل هم راه به ی
ی
هیچگونه بیمه و ر ن
تامی اجتمایع نیستند« .ع.آ» از بیماری افشدگ و روماتیسم رنج یمبرد ،به گونهای که هر هفته باید
کولبی یمگوید « :خییل
به بیمارستان برود و اکنون تنها راه درآمد زندگیشان خیایط دخبش است .او در مورد ر
ر
کولبی
کاست کند .اگر آدم ناچار نباشد چرا این کار را یمکند» .او در مورد شایط ر
نارحتکننده است آدم برروی کول ر
کولبی یمرفت تا صبح چشم انتظارش یمنشستم»« .ع.آ» سوال اینکه
یمگوید «:خییل رشاییط بدی است .وقت به ر
چه آرزوی داری را اینگونه پاسخ داد «:دیگر چه آرزوی یمتوانم داشته باشم و به دست بیاورم .دیگر بزرگ خانوادهام از
دست رفت».
کولبی تمام اعضای خانواده اش را متحمل شده است .فرزند
نمونه هشتم؛ این نمونه مادری  ۶۰ساله است .او رنج ر
ی
کولبی به دلیل شلیک گلوله به پشتش قطع نخاح یمشود .همشش یکسال و نیم
۳۴ساله او در سن  ۲۶سالگ در راه ر
کولبی مجبور به
کولبش ،بهدلیل حت نبود امکان ر
بعد از قطع نخاح پشش جانش را از دست یم دهد و دو فرزند دیگر ر
ی
مهاجرت یمشوند .این مادر اکنون با یک فرزند قطع نخاح شده اش زندگ یمکند .او از مصاحبه انرصاف داد اما فرزند
قطع نخاح شدهاش درباره وضعیتش یمگوید « :مادرم بخاطر من و بردارانم که مهاجرت کردهاند خییل نابود شده و در
وضعیت بدی هست .خودم کارهای شخصیم را یمتوانم انجام دهم و مادرم تنها برایم لباس یمشورد و غذا آماده یمکند.
مبم .تا انسان ر ن
ن
گب نشود
احساسات خییل بدی وجود دارند که اصال قابل
زمی ر
گفی نیستند .شبها یکبار و روزها یکبار یم ر
ی
نیمداند چه یمگویم و مرگ خییل بهب از این زندگ است .وقت اتفاق برای فرزندی یمافتد مادر و پدر هستند که یمسوزند.
مادرم شب و روز مریض است و تنها با روح زنده است .از صبح که بیدار شدم تا االن (شب مصاحبه صورت گرفت).
کولب قطع نخاح شده
مادرم تنها یک چا ین برای من آورده و در اتاق دیگر مریض احوال دراز کشیده است» .به گفته این ر
ماههاست کش در خانه آنها را نزده و یط ۸سال گذشته هیچ نهادی حکومت و مردیم به آنها ش نزده و تحت حمایت
ُ
ی
هیچگونه بیمه و ر ن
کولب قطع نخاح شده از حق یک زندگ عادی یمگوید که به دلیل کردبودن
تامی اجتمایع نیستند .این ر
رن
گب است.
از آن محروم شده است .بزرگبین آرزوی خودش مرگ است و مادرش بشدت
غمگی و گوشه ر
نمونه نهم؛ این مورد مادری ۷۲ساله با نام «ع.ا» است .او هیچوقت نتوانسته درس بخواند و چند سال پیش همشش
را از دست داده است .نزدیک به ۲سال است پش  ۲۶سالهاش را ر ن
کولبی براثر شلیک رنبوهای نظایم حکومت
نب در راه ر
ی
ایران و خونریزی درنتیجه آن از دست داد .این مادر اکنون بههمراه دو پش دیگرش زندگ یمکند که وضعیت مایل بدی
هم دارند .پشانش شغل آزاد دارندو تنها کار کارگری برای آنها وجود دارد که آنهم بدان صورت نیست « .ع.ا» به دنبال
ی
ی
افشدگ و اختالالت ن
روان دچار شده و یگ دیگر از فرزندانش ر ن
نب تا ۱سال و نیم با افشدگ دست
کشته شدن پشش به
به گریبان بود .شکایت این خانواده تاکنون به هیچ جان نرسیده ،شامل هیچگونه بیمه ،دیه و ر ن
تامی اجتمایعای نشدهاندو
ی

یارانه آنها قطع شده است .تنها «ع.ا» ماهیانه از کمیته امداد  ۳۵۰تومان دریافت یمکند .سهم این خانواده اکنون ن
تلیح
کولبی یمرود ن
یعت بیکار و ندار است،
کولبان را نکشند و یمگویند اگر فرزندمان به ر
و نارحت است و یمخواهند دیگر ر
ی
افشدگ و اختالالت ن
روان مادر ،یگ دیگر از فرزندانشان رنبن
بازداشتش کنید ،زخمیش کنید ،اما نکشید(.بدلیل مشکالت
در مصاحبه رشکت کرد).

باتوجه بهاینکه وضعیت «این گروه خاص» از زنان را الیههای مختلف حقوق ر
بشی ،اجتمایع و روان شکل یمدهد
و متاثر از یک امر سیایس و عدم توسعه سیستماتیک است؛ نتیجه این تحقیق در بخشهای مختلف که به رشح
زیر است ارائه یمگردد؛
•
•
•
•
•
•
•

تاثب عدم توسعه سیستماتیک و ادامهدار بر این زنان
کولبی و ر
درباب پدیده ر
ن
رن
قوانی حکومت ایران
نقض حقوق و عدم حمایت قانون و حقوق از این زنان براساس
ن
ن
ن
قوانی ربی الملیل
قانون و حقوق از این زنان براساس
نقض حقوق و عدم حمایت
ر
ی
قراردادن ساختاری و سیستماتیک آنها در «سبک زندگ تروماتیک»
ن
کولبان
زنان با نقش مراقبت کننده از ر
به حاشیه ن
رفی مضاعف و انزوای بیشب این زنان در جامعه
غبرسیم (آمار سازمان
بازنمان
آمارن از تعداد این «گروه خاص» از زنان در جامعه کردستان براساس آمار ر
ی ر یُ
کولبان در ۱۱سال گذشته)
حقوقبشی کردپا از کشته و زخیم شدن ر

ن
کولبشان در راه
نکته :باید در نظر داشت ،این گزارش تنها شامل چند نمونه آماری از زنان هست که فرزندو همشان ر
ی
ن
کولبی و با آن زندگ یمکنند ،گروه بسیار بزرگبی را
کولبی کشته یا زخیم شدهاندو نباید از یاد برد زنان که زیر پوست ر
ر
کولب وجود داردو [هنوز] کشته یا زخیم نشدهاند که البته
هان است که در آنها ر
تشکیل یمدهند که شامل همه خانواده ی
ی
زنان این خانوادهها ر ن
نب وضعیت «سبک زندگ تروماتیک» را تجربه یمکنند که این تحقیق شما را به درک بهبی از آن
یمرساند.

تاثب عدم توسعه سیستماتیک ادامهدار بر این زنان:
کولبی و ر
درباب پدیده ر
کولبی یک پدیده خاص مناطق
کولبی در کردستان یمگوید« :پدیده ر
«ح.ا» ،وکیل پایه یک دادگسبی درباره پدیده ر
ُ
ی
ن
ردنشی است ،این موضوع را باید براساس جامعهشنایس مسائل اجتمایع ،تارییح و فرهنگ ر ن
رن
بی کردستان عراق و
ک
بگبیم .مردم این منطقه مراودات و مشاورات بسیار وسییع دارند و معامالت گسبده ای از گذشته
کردستان ایران در نظر ر
تا به امروز داشتند .بنابراین این مراودات و دادوستدهای مرزی از قدیم تا به امروز وجود داشته است .وقت این مراودات
ُ
ن
ن
رن
صنف
ردنشی ایران با عراق و ترکیه و نبود واحدهای
حاض به علت جمعیت وسیع مناطق ک
وجود داشته و درحال
تولیدی ،بیکاری گسبده ،تبعیضات گسبده موجود در این مناطق ،نابردباری خود دولتمردان ،عدم توجه به معیشت
مردم ،ستم فراوان و بسیاری از عوامل دست به دست هم داده اند ،تا مردم برای ارتزاق طبییع خود که حق طبییع
رن
خودشان است ر ن
کردنشی ایران
کولبی واقعیت تلخ مناطق
همی مراودان را که از گذشته وجود داشته انجام دهند .ر
هست ،واقعیت که نشان از تبعیض و نابرابری و ستم است که برای برون رفت از آن نیمتوان با کشتار ،از ر ن
بی بردن
کولبان و ر ن
مسبهای تردد آنها اقدام کنیم».
میگذاری ر
ر

کولبی تبدیل به یک مسله سیایس به بهانه ر ن
تامی «امنیت» در مرزهای
با روی کار آمدن جمهوری اسالیم در ایران ،ر
کردستان شد که با سیاستهای تبعیض ر ن
کولبی تحمیل و رواج پیدا کرد .درحالیکه تکلیف
آمب ،فقر اقتصادی و بیکاری ،ر
ُ
رن
دولت باید ایجاد اشتغال و ر ن
ردنشی را در
تامی معیشت مردم باشد ،اما حکومت ایران از این امر ش باز زده و مناطق ک

ی
گذارن که یمخواهد
عدم توسعهو عقبماندگ پایدار قرار داده است(عدم اجرای اصل  ۴۳قانون اسایس) .سیاست
ی
کولبی باشد ،شلیک گلوله در مرزها باشد و بگوید کردستان ناامن است؛ توجییه «امنیت» برای عدم توسعه و
ر
شمایهگذاری در کردستان ،آنهم بدلیل اینکه کردستان از ابتدا با روی کارآمدن جمهوری اسالیم مخالف بود .ازدیگر سو
کولبی سطح درخواست مطالبات ذان و حقوق آنها را ر ن
پایی یمآوردو شهروندان کم توقیع را در اختیار
گبشدن مردم با ر
در ر
دولت قرار یمدهد.

بهگفته «ح.ا» ،وکیل پایه یک دادگسبی « :حکومت در قبال تک تک شهروندان دارای مسولیت است که در قانون
اسایس بطور کامل تشی ع شده و این تکلیف و وظیفه دولت در اصل  ۴۳قانون اسایس است که رشایط یکسان و برابر را
کولبها بریمگردد به سیاستهای غلط دولت ایران ،لذا
برای همگان فراهم کند .بنابراین در وحله اول ،رشایط پدیداری ر
ُ
کولبی ر
رن
ردنشی ایران است .پس
نایس از تبعیض ،نابرابری و ستم موجود دولتهای ایران علیه مردمان مناطق ک
پدیداری ر
کولبان محصول کارکرد غلط و سیاستهای نادرست و تبعیض ر ن
کولبی نقض فاحش حقوق ر
آمب یک
بش است ،چون ر
ر
ن
ر
میثاقین
ن
چنی پدیدارگشته و با حداقل انطباق اعالمیه جهان حقوق بش و
ر
حکومت علیه شهروندان خودش است که این ر
کولبی ،بطور کامل نقض تک تک معیارها ،مواد و مقرارت مشاهده یمشود.
با وضعیت ر
ن
انسان این شهروندان ر ن
در وضعیت تبعیض مضاعف و نقض فاحش حقوق ر
نب لگدمال یمشود .این سیاست
بش ،کرامت
ر
فروپایس آنها را آغاز کند
کولبی کند ،آنها را در تنگنا قرار دهد و موجبات
کولبان را وادار به ر
شکوب ،برنامهریزی شده تا ر
ن
ن
که نقض فاحش حقوق ر
بش از لحاظ سیایس ،تارییح ،حقوق و قانون است و از این سیاست زنان و کودکان هم در امان
نیستند و حقوقشان به شکل سیستماتیک پایمال و نقض یمشود».

رن
کولبی در کردستان یمگوید« :استانهای
همچنی «ع.م» ،وکیل پایه یک دادگسبی در رابطه با وجود و گسبش پدیده ر
ُ
غرن ،کردستان و کرمانشاه که کرد هستند
بسیار زیادی در جوار مناطق مرزی واقع شدند ،ویل چند استان آذر
بایجان ر
ُ
رن
ردنشی هم وجود دارد ،ویل آنجا ازطریق مبادی
غبک
کولبی یمکنند .این مراودات و معامالت مرزی در دیگر استانهای ر
ر
ن
قانون و بطور اصویل انجام یمشود و درآمد آن هم عاید همان مردم مناطق یمشود .مردم آن مناطق هم بجای آنکه
کولبی بروند مغازه دارند و آن کاالها را منتقل یمکنند به داخل کشور و از این طریق درآمد کسب یمکنند و کش
بدنبال ر
تامین
ن
ن
همی معامالت مرزی همه مردم را ر
تامی شده و ر
کولبی نیمرود ،چون آنجا شغل و معیشت برایشان ر
به سمت ر
غب
یمکند .ویل در کردستان برعکس ،در کردستان هیچ شغیل وجود ندارد ،مردم ،رنبوی جوان چه تحصیلکرده چه ر
کولبی هست و نبود شغل
تحصیلکرده تنها شغیل که به آنها پبشنهاد یمشود حت از سوی دستگاههای مسول فقط ر
کولبی شده ،بطوری که هماکنون آمار
باعث روی آوردن خیل عظییم از رنبوهای آماده به کار در این مناطق بسوی ر
کولبان در این  ۳استان بهبیش از ۱۰۰هزار نفر رسیده و حت در مبادی مرزی رسیم هم که نیاز به حمل کاال با کول
ر
ن
وجود ندارد ،دولت برای فعالکردن رنبوهای متقایص کار در آن مناطق و در بازارچهها و مبادی رسیم کارن به اسم کارت
کاالن را با کول حمل کند.
تردد مرزی در اختیار آنها قرار یم دهد که در ماه چند نوبت ازطریق آن بتوانند در ر
مسب کوتایه ی
این کارت اسمش کارت تردد مرزی هست ،ویل ر ن
کولبی معروف شده و تنها کار یان که دارد این
دربی مردم به اسم کارت ر
کاالن را در مبادی رسیم زیرنظر مقامات انتظایم و اداری دولت جابهجا کرد .پس با این
است که با آن یمشود با کول ی
کولبی هست و کارتهای تردد مرزی که صادر یمکنند هیچ
گبیم که دولت مشوق و مروج ر
اوصاف متاسفانه نتیجه یم ر
ی
کولبی ماحصل ر ن
همی تبعیض و فقر اقتصادی
کولبی و به حقارت کشاندن مردم ندارد .ازنظر بنده ر
خصیصه و ویژگ جز ر
آن منطقه و سیاستهای تبعیض ر ن
گب است و این شغل انتخاب و مطلوب مردم و حت
آمب و اشتباه دستگاههای تصمیم ر
کولبان اگر یک شغل بسیار عادی ،معمویل و سطح ر ن
پایی به
کولبان هم نیست و بر آنها تحمیل شده است .همه این ر
ر
ن
کولبی روی نیمآورند» .
تامی شود به هیچ وجه منالوجود به ر
آنها داده شود و حداقل معیشتشان ر

کولبی روی یمآورد توقع هیچ شغل و معیشت از
کولبی این است ،کش که به ر
«ع.م» یمافزاید « :نفع اصیل دولت از ر
ن
ن
پرداخی به امور مهمه و مطالبهگری و درخواست حقوق قانون خودش و مطرح کردن حقوق
دولت ندارد و بجای
ی
ی
گب معیشت روزمره و آوارگ در کوه و مناطق مرزی یمشود و اصال فرصت پرداخین
اجتمایع یا فرهنگ یا اقتصادی ،در ر
به حقوق ذاتیش که دولت پاسخگو و مسول آن است نخواهد داشت و سطح مطالبات و درخواستهای شهروندان در
آن مناطق ن ن
کولبی روی یمآورد مشخص هست که خواستههاش چه هستند؛
تبل پیدا یمکند و کش هم که به ر
رن
قضان وی را تعقیب کردند برایش پرونده
ضابطی
کولبی یا کارت تردد مرزی هست یا اینکه اگر
خواستههایش مثال بیمه ر
ی
تشکیل ندهند یا مشمول جریمه نشود یا جریمه اش را کاهش دهند .تنها دغدغهاش این خواهد بود و از دیگر حقوق مثل
ی
ن
قانون و ذاتیش
تحصیل رایگان ،مسکن رایگان ،حقوق اقتصادی ،فرهنگ ،اجتمایع ،آموزش به زبان مادری و دیگر حقوق
ن
غافل یمماند و از این حیث که سطح مطالباتش ر ن
قانون خود را فراموش یمکند ،شهروندان کم
پایی یمآید و مطالبات
توقیع در اختیار حکومت قرار یم دهد و دولت از این حیث سود ن
کالن یمبرد».
کولبی را اینگونه ر
تشی ح یمکند « :یمتوانیم بگویم سیستم
درن پدیده ر
«ح.ا» ،دلیل نقض حقوق سیستماتیک ر
کولبان ر
کولبی در مناطق مرزی ایران بریمگردد به سیاستهای بسیار خطرناک تبعیض ر ن
آمب
کولبان و رواج وسیع ر
موجود علیه ر
ر
کولبی نایس از شکافهای وسیع طبقان در ایران ،تبعیضات
دولت ایران علیه این مناطق ،بدین معنا که گسبش وسیع ر
موجود و فقر و تنگدست گسبده خصوصا در این مناطق و ایضا خود سیاستهای نژادپرستانه و سیاستهای از ربین
ن ُ
کولبی یمکند ،چون وقت معیشت وجود نداشته
بردن کرامت انسان کردها توسط دولت ایران هست که آنها را وادار به ر
کولب مضاعف دچار ستم یمشود.
کولبی یمشوند و اینجا هست که ر
باشد و اقتصادی فعال نباشد ،مردم مجبور به ر
کردنشی ایران بزرگبین نماد تبعیض ،نقض فاحش حقوق ر
رن
بش این شهروندان و لگدمال
کولبی در مناطق
یمتوانم بگویم ر
ُ
ن
ر
ن
ن
کولبی نقض فاحش حقوق بش
انسان شهروندان مناطق ک
شدن کرامت
چنی دچار ستم یمشوند .ر
ردنشی است که این ر
ر
ن
آمب یک حکومت علیه شهروندان خودش
کولبان محصول کارکرد غلط و سیاستهای نادرست و تبعیض ر
است چون این ر
ن
چنی پدیدارگشته است .بنابراین با حداقل انطباق اعالمیه جهان حقوق ر
رن
است که این ر ن
کولبی،
بش یا
میثاقی با وضعیت ر
ن
کولبان بطور کامل نقض تک تک معیارها ،مواد و مقرارت جهان حقوق ر
بش است.
کولبی و وضعیت ر
خواهیم دید ر
شورای عایل امنیت میل ایران و نهادهای ناظر عایل رتبه در ایران جهت پایمال کردن و نقض فاحش حقوق ر
بش شهروندان
ُ
ن
رن
انسان آنها را
ردنشی ،جلسات متحدد ،سیاستهای مختلف و برنامهریزهای کالن دارند .از این طریق کرامت
مناطق ک
پایمال یمکنند ،دستور یمدهند مامورین امنیت آنها را به گلوله ببندند ،در تالش هستند بتوانند آسیبهای جدی به این
رن
مکانبم حمایت برای آنها وجود ندارد و نهادهای دولت هرگز به این شهروندان ستمدیده کمک
مردمان وارد کنند .هیچ
نیمکنند .بنابراین سیستماتیک بودن نقض حقوق ر
کولبان را در جای جای این داستان تلخ یمبینیم که چگونه این
بشی ر
کولبان برنامهریزی یمکنند که چگونه
گبد و در سیستم
قضان ،اجر یان و امنیت علیه ر
تجیل پیدا کرده ،چگونه شکل یم ر
ی
ن
کولبی کنند ،چگونه آنها را از ربی رببند ،چگونه با آنها برخورد کنند و چگونه آنها را در تنگنا قرار دهند،
آنها را وادار به ر
ر
کولبی یک
کولبی هست .لذا ر
چگونه موجبات فروپایس آنها را آغاز کنند .همه اینها جزء دردهای بسیار تلخ داستان ر
ن
کالبدشکاق حقوق گسبده یمخواهد .از لحاظ
جمله و یک موضوع ساده نیست ،یک جامعهشنایس دردناکه ،یک
ن
سیایس ،تار ن
گبد .تک تک این جنبههای مختلف اقتصادی ،اجتمایع،
ییح ،حقوق و قانون بایست مورد برریس قرار ر
ُ
ی
کولبی موثر هستند که در حال ن
رن
ردنشی ایران وجود
حاض در مناطق ک
فرهنگ ،جامعهشناخت همه در شناخت پدیده ر
دارد و در اینجا هم حقوق زنان ،هم حقوق کودکان و هم حقوق ر
بش بطور کامل و به شکل سیستماتیک پایمال و نقض
یمشود».

•

کولبی
کولبان خانواده این کار را ناچارا انتخاب و اگر راه دیگری داشتند به شاغ ر
بهگفته تمام ۹نمونه آماری ،ر
نیمرفتند( .عدم اجرای بند ۹و۱۲اصل ۳و اصل ۴۳،۲۹و  ۴۸قانون اسایس)

ن
برج از نقل قولهای جامعه آماری:

« یمگفتم سخت است ،نرو ،این راه ر ن
می ،گلوله و مرگ دارد .اما چارهای نداشت ،برایش فقط کارگری وجود داشت که
آنهم نبود ،ر ن
کولبی روی آورد».
بهمی دلیل به ناچاری به ر
کولبی به هیچ عنوان کار و در شان انسان نیست .اینکه مانند حیوان برروی خودش بار حمل کند .اما اگر رشایط
« ر
ناچارت کرد مجبوری».
ن
ن
« بهش یمگفتم نرو ،من با کمبین معیشت هم راضیم .اما کرایهنشیت ،گران و قرض مجبورش کرد و مشکالت بسیاری
داشتیم».
« هیچ کار دیگری نداشت ،هیچ پویل برای کار دیگری در دست نداشت ،طالهای مرا برای خانه فروخت و ر ن
همی خانه
کاست کند .اگر آدم ناچار نباشد چرا این کار را یمکند».
را داشت و بس ...خییل نارحتکننده است آدم برروی کول ر
کولبی مزدش روزانه هست و روزی که کار کند
«اگر کار دیگری هم وجود داشت ،شمایه یمخواست که ما نداشتیم .ر
کولبی نرود واقعا پویل نیست».
همان روز خرج یمشود و روزی که به ر
کولبی ،اگر
کولبی ازسوی مردم یمگوید« :درمورد پدیده ر
کولبی و انتخاب ر
«ع.م» ،وکیل پایه یک دادگسبی در مورد ر
ن
قانون به آن نگاه کنیم؛ ابزاری که ما داریم یگ قانون اسایس است ،یگ قانون مجازات و دیگری قانون کار و عالوه
ازنظر
بر آن نظامان و اصول بازریس کار هست که بر کارگاهها نظارت یمشود و قانون کارگاهها را تدوین یمکند .ما اگر از دید
ن
رن
قوانی به رسمیت شناخته نشده و اصال این کار شغل نیست .چرا؟ چون شغل براساس
کولبی در
قانون به آن نگاه کنیم ر
ن
ن
قانون باید ر ن
جسمان
انسان و سالمت
تامیکننده معیشت و سالمت جسیم و روج فرد باشد و این شغل نباید کرامت
ن
را از ر ن
کولبی این وضعیت را دارد که موجب صدمه به سالمت جسیم و کرامت انسان و روحیات معنوی
بی رببد .ویل ر
ن
تعیی کرد ،چون کارگاه ندارد ،ساعت کار ر ن
فرد خواهد شد .قلذا نیمشود آن را شغل ر ن
معی ندارد ،کارفرما مشخص نیست،
نظارن بر استاندارد بودن یا نبودن کارگاه نیمشود کرد و فرد مجبور یمشود در خطر انفجار ر ن
می ،سقوط از پرتگاه ،حمل
رن
گبد .این را اصال نیمتوان شغل ر ن
رن
کردنشی
تعیی کرد ویل متاسفانه در چند استان
کاالی
سنگی بهمدت چندین ساعت قرار ر
ن
کشور که هیچ شغیل وجود ندارد و دولت وظیفه قانون خود را ن
رن
تامیی معیشت برای مردم انجام نداده ،مردم
مبت بر
این مناطق بعنوان وسیله ای برای کسب معیشت به آن نگاه یمکنند .آنها هم یمدانند که این کار اصال شغل نیست،
سبکردن شکم خود و اعضای خانوادهشان
استاندارد ندارد و موجب صدمه به آنها یمشود ،ویل چون هیچ رایه برای ر
ن
ندارد آن را بعنوان وسیلهای برای کسب درآمد نگاه یمکنند که نه بیمهای دارد ،نه اصول ایمت کارگاه در آن رعایت یمشود
کولب هم اصال مشخص نیست و کش
و در مجموعه مقررات هم بهرسمیت شناخته نشده است و حت کارفرمای آن ر
کولب در اثر حادثه ر ن
کولبی نیمشود».
حی ر
پاسخگوی خسارت وارد به ر
رن
کولبی به هیچ وجه منالوجود نباید به رسمیت شناخته شود و اصال شغل نیست و
او
همچنی در این باب یمافزاید « :ر
ن
فقط در یک منطقه محروم که دچار تبعیض شده رایج هست و بهرسمیت شناخی آن یا قائل شدن بیمه برای آن
ن
ن
کولبی را ریشهکن
تحقب و
نتیجهای جز استثمار انسان و
زیرپاگذاشی کرامت انسان ندارد .تنها مسله این است که ما باید ر
ر
ن
شناخی آن
نظرسنیح شود آنها هم موافق به رسمیت
کولبان
ر
کنیم آن هم ازطریق شاغل کردن افراد و قطعا هم اگر از ر
نیستند و همیشه درخواست آنها این بوده که دولت به تکلیف خود در ایجاد اشتغال و ر ن
تامی معیشت شهروندان عمل
ن
کند ،ر ن
همی مسله؛ با تاسیس کارخانه ،صنایع ،صادارت و واردات ،توسعه کشاورزی و توسعه بازرگان یمشود به آن رسید.
کولبی تحت عنوان شغل باشیم و این کامال اشتباه است».
اصال نیازی نیست در فکر ایجاد شغل و کار خفتباری بنام ر

•

ی
کولب معلول برای هزینههای
از ۹مورد ۷،خانواده جامعه آماری در فقر و بیکاری شدید زندگ یمکنند ،حت خانواده  ۲ر
کولبان
بیمارستان مجبور به درخواست کمکهای مردیم شدهاند .از این میان ۲زن شپرست خانواده و دخب یگ از ر
ی
کشتهشده با خیایط زندگ خود را یمگذرانند( .عدم اجرای بند ۹و۱۲اصل ۳و اصل ۴۳،۲۹و  ۴۸قانون اسایس)

ن
برج از نقل قولهای جامعه آماری:

ی
 « واقعا نیمتوانیم مانند مردم عادی زندگ کنیم ،اصال یادم نیمآید گ به تفری ح رفتهایم ،گ باهم بودهایم ،گ مسافرنهان که به
رفتهایم .همیشه وقت کارگری و ر
کولبی کرده اسبس این را داشته ام که مشکل و اتفاق برایش پیش ن یاید .شب ی
مرز رفته تا صبح نخوابیدهام ،در انتظار اینکه ر
گویس زنگ بخورد و اتفاق برای همشم افتاده باشد .االن هم که همشم
ی
کولبی ن
یعت اسبس ،نارحت ،دلنگر نان ،نداری و فقر»...
مریض و بیمار است .زندگ ر
 « به کمک مسلمانان روزگار یمگذارنیم ،االن هم که فرزندانم کیم بزرگ شدهاند ،ترک تحصیل کردهاند و شاگرد هستند». «آرزوی تهیه لباس مناسب و دلخواه برای فرزندم یا کاپشن و مانتو برای خودم که از پشت بوتیک نگاه کرده ام و دوستی
ر
جان
داشتم مال من یمبود ،اما واقعا بخاطر شایط زندگ نشد .دوست داشتم همراه همش و فرزندانم به مسافرت یا ی
ن
بروم که لباس مناسب تنم باشد و واردی جمیع شوم ،واقعا نتوانستهام ،نتوانستهام مانند انسان عادی بروم».
بجان برسند ،اما از فقر و نداری ترک تحصیل کردند ،چون آنقدر در
 « آرزو داشتم بچههایم از راه درس خواندنی
مدرسه درمقابل دیگران احساس کمبود و نداری یمکردند ،دیگر نتوانستند به جمع دوستانشان برگردند».
ر
کولب کشته
«ع.م» وکیل پایه یک دادگسبی در اینباره اذعان یم دارد « :مهمبین
کولب مجروح یا اولیای دم ر
چالش که ر
شده دارند این است که هیچ ار ن
گان از آنها حمایت نیمکند و اگر دچار نقض عضو یا فوت شده باشد خانواده وی بالتکلیف
ن
گب یمآورند ،آن را هم از دست یمدهند».
کولبی نان ر
رها یمشود و درآمدی هم که تا دیروز داشتند و از قبل ر

•

ی
ن
کولبی و وجود شغیل مناسب برای ر ن
تامی نیازهای اولیه
تمام نمونههای آماری یک زندگ انسان و بهدور از کار ر
خود را از حقوق خود یمدانند که از آن بهرهمند نیستند( .عدم اجرای بند ۹و۱۲اصل ۳و اصل ۲۹و ۴۳قانون
اسایس)

ن
برج از نقل قولهای جامعه آماری:
ی
تامی و ر ن
ندگ عادی است .اینکه بتوانیم فرزندانمان را ر ن
چبی بهدلخواه خودمان برایشان تهیه کنیم
 «حق ما هم یک زخرج
وجود نداشته .همیشه در فشار بودهایم ،در نداری ،در سخت .برای تهیه کفش فرزندانمان مجبور بودهایم از نان و ر
ی
بگبیم تا یک جفت کفش برایش تهیه کنیم .بارها پیش آمده ،هفتهای تا ۱۰روز پول نداشتهایم نان تهیه کنیم ،از
زندگ ر
مردم قرض گرفتهایم.
روزهان بوده که نتوانستهام به فرزندانم نان بدهم و آنها را به مدرسه بفرستم».
ی
 « دوست داشتم مثل مردم در رفاه باشم و اینقد در تنگنا و تنگدست نباشم و بچههایم رن دغدغه بودن ،وقت به آنهانگاه یمکنم نارحت یمشویم؛ بچه مردم در جای گرم و نرم تا ظهر یم خوابند ،اما آنها باید با این شما صبح زود بروند
جان نرفتهایم هیچ مسافرت و تفرییح».
شکار برای درآمد بسیار ر
ناچب .هیچ ی

•

ی
کولبی؛ فقر ،نداری ،کمبود ،اسبس و ناامیدست (عدم اجرای بند ۹و-۱۲
حرف تمام این  ۹نمونه آماری از زندگ ر
اصل  ۳قانون اسایس)

ن
برج از نقل قولهای جامعه آماری:
 « وضعیت ...فقط نارحت»... « پر از غم»... « آه ،ای خدا ،برای کش پیش نیاید .حایل که برشمن آمد ،ای خدا برش هیچ کس نیاید». « لحظه کشتهشدن همشم به این فکر یمکردم کاش همه خانواده با هم یممردیم». « وقت همشم کشته شد از انسان بودن خارج شده بودم ،حت نام خودم را فراموش کردم .اصال احساس انسان بودننیمکردم و از غم شوک شده بود و قلبم مبهوت».

کولبی یمرفت و تا زمان
کولبی دستنگیش بماند؛ بیشبش ترس است ،فقط خودم یمدانم ،از وقت همشم به ر
« ربرگشت شب تا صبح  ۲ساعت خوابم نیمبرد».
کولبی یمرفت تا صبح چشم انتظارش یمنشستم».
 « خییل رشاییط بدی است .وقت به رخب بدی بشنوی».
 « خییل خییل سخت است .همیشه دلت در مشتت هست که هرلحظه ر « پش دیگرم تا ۱سال و نیم مریض و افشده شد .خودم هم نگذاشتند ،مگر نه مثل دیوانهها ش به کوه یمگذاشتم».ن
انسان رعایت نیمشود ،مگر نه این ر ن
چنی بر ش مردم نیمآمد .آرزو هم داریم ،ویل فقط خودمان
 « هیچگونه حقوقرا خسته یمکنیم و به ر ن
چبی نیمرسیم».
 « دیگر چه آرزوی یمتوانم داشته باشم و به دست بیاورم .دیگر بزرگ خانواده از دست رفت».«خ.ت» جامعهشناس در اینباره یمگوید :این زنان مسائل زیادی دارند ،چون ر
کولبشان جوان هستند و برای
اکبا همشان ر
کولبی یمشوند شب و روز نیمشناسند و وقت مشخض برای کار ندارد .درنتیجه خانواده از یک کانون
اینکه مجبور به ر
گرم که باید آرامش را به اعضای خانواده بدهد تبدیل به یک کانون پر از اسبس و اضطراب یمشود و زن باید همیشه
چشم به راه همش باشد که آیا سالم بریمگردد یا سالم بر نیم گردد؟ آیا توانسته درآمدی کسب کند یا کسب نکند؟ همه
ی
کولب مشکیل برایش پیش آید ،مثال در میانسایل انواع
اینها یمتواند زندگ را برای یک زن تلخ و دشوار کند .ضمن اینکه اگر ر
ی
بیماری بر آنها تحمیل یمشود ،باید با شخص بیماری زندگ کنند که خانواده به ت یمار و شپرست بیماران تبدیل یمشود و
خانواده دوباره از یک محل پر از اسبس و اضطراب تبدیل یمشود به یک خانواده ای که در آن بیمار وجود دارد که
ن
نیمتواند نیازهای ن
ن
جسمان دیگر افراد خانواده را برآورده کند .ضمن اینکه اگر شپرست خانواده جان خود
عاطف و
روان،
را از دست دهد چون زن جوان است و ممکن است فرزندان کوچگ داشته باشد ،هم برای ازدواج مجدد مشکل دارد و
ی
ندگ فرزندان کوچک خییل باالست و مشکالت خودش را دارد .ن
یعت زنان از این لحاظ هم با مشکل
هم هزینههای ز
ن
هان که بیوه هستند و شپرست مرد ندارد همیشه نگاههای
مواجه یمشوند .در ر
عی حال یمدانیم در جوامع سنت و زن ی
انحر ناق به دنبال آنهاست و چون ر ن
تامی اجتمایع و بیمه از آنها حمایت نیمکند مشکالت اجتمایع زیادی متوجه آنهاست.
ی
ی
درکل این مشکالت باعث یمشود زنان نتوانند با اعتماد به نفس زندگ کنند ،استعدادهای خود را شکوفا کنند و از زندگ
ی
لذت رببند و زندگ از ابتدا تبدیل به اسبس و اضطراب یم شود و اگر شپرست خانواده بتواند چند سایل دوام بیاورد در
کولبی با انواع بیمارهای مختلف از دیسک کمر گرفته تا پا درد مواجه یمشود و خانواده تبدیل به بیمارستان و محل
ر
ی
نگهداری اشخاص بیمار یمشود که تمام زحمات آن در اینگونه مواقع بر دوش زن هست تا زندگ ادامه یابد.
کولب تمام مشکالن را که دیگر زنان دارند آنها هم دارند ،عالوه بر اینکه مشکالت خاص خودشان را دارند .مثال یک
زنان ر
ی
زندگ پر از اسبس و اضطراب دارند و شاید هیچ خانواده دیگری به اندازه خانواده کو رلبان اسبس و اضطراب را بر زن
تحمیل نکند .زن در طول  ۲۴ساعت شبانه روز مرتبا مضطرب هست و فشار ن
روان بسیار زیادی را باید تحمل کند تا
کولبی برگردد .آیا صدای انفجاری که یمآید ،انفجار چیست؟ در شبکههای اجتمایع و فضای
شوهر یا پش جوانش از ر
ن
کولبان صحبت به میان یمآید اسبس بر این زن وارد یمشود یا قوانیت تصویب
مجازی وقت که از رتباندازی به سمت ر
ی
یمشوند که فشار بیشبی بر مرزنشینان تحمیل یمکنند .همه اینها یک زندگ پر از اسبس و اضطراب برای زنان خانواده
بگبیم باید تاکید بیشبی
کولبی ایجاد کرده و من فکر یمکنم اگر بخواهیم عنوان مشخض را برای این خانوادهها در نظر ر
ر
ن
کولبان نیمشود و به لحاظ حقوق
روی این اسبس و اضطراب شود،
درحی حال چون بیمههای اجتمایع شامل حال ر
ر
ی
ی
کولبها با مشکیل مواجه شوند ،بار اصیل زندگ خانوادگ بر دوش زنان
از آنها دفاع نیمشود و نگاه امنیت وجود دارد ،اگر ر
ی
ن
خواهد افتاد .در نتیجه رنجهای بیشبی را باید تحمل کنند ،ضمن اینکه بعض از سنتهای فرهنگ باعث یمشود اگر
شپرست خانواده حضور جدی در خانواده نداشته باشد مشکالت بیشبی برای زنان ایجاد کند و ورود آنها را به جامعه
محدودتر کند یا با هزینههای بیشبی این ورود را مواجه کند.
ی
ویژگ اصلیشان این است که اسبس بیشبی را باید تحمل کنند .چون ر ن
تامی
پس این زنان یک «گروه خاص» هستند و
ن
ن
ن
حی حال
اجتمایع و بیمه اجتمایع برای آینده ندارد تا به آن
خوشبی باشند و آینده روشت در انتظار آنها نیست .در ر
ر

وقت به میانسایل و بزرگسایل یمرسند دردو رنج آنها بیشب خواهد شد ،چون احتماال اگر شپرست خانواده زنده باشد
امکان دارد بیمارهای زیادی داشته باشد و زن در این دوران و بزرگسایل باید شپرست خانواده را برعهده داشته باشد».
رن
همچنی «ش.ذ» مددکار اداره بهزیست یمگوید « :این زنان هیچگاه به آرزوهایشان نخواهند رسید و بعضا نیمدانند
آرزو چیست .زندگیشان همراه با اشک ،آه ،حشت و فقر خواهد بود .اگر هم مددکاری با حس مسولیت ش راهشان
تغیبی در زندگیشان داشته باشند».
گبد ،نیمتوانند ر
قرار ر

•

ی
ن
کولبی و وجود شغیل مناسب برای ر ن
تامی نیازهای اولیه را از
تمام نمونههای آماری یک زندگ انسان و بهدور از ر
حقوق خود یمدانند که از آن بهرهمند نیستند( .عدم اجرای بند ۹و۱۲اصل ۳و اصل ۴۳،۲۹و  ۴۸قانون اسایس)

ن
برج از نقل قولهای جامعه آماری:
ی
تامی و ر ن
زندگ عادی است .اینکه بتوانیم فرزندانمان را ر ن
چبی بهدلخواه خودمان برایشان تهیه کنیم
«حق ما هم یکخرج
وجود نداشته .همیشه در فشار بودهایم ،در نداری ،در سخت .برای تهیه کفش فرزندانمان مجبور بودهایم از نان و ر
ی
بگبیم تا یک جفت کفش برایش تهیه کنیم .بارها پیش آمده ،هفتهای تا ۱۰روز پول نداشتهایم نان تهیه کنیم ،از
زندگ ر
مردم قرض گرفتهایم.
روزهان بوده که نتوانستهام به فرزندانم نان بدهم و آنها را به مدرسه بفرستم».
ی
 « دوست داشتم مثل مردم در رفاه باشم و اینقد در تنگنا و تنگدست نباشم و بچههایم رن دغدغه بودن ،وقت به آنهانگاه یمکنم نارحت یمشویم؛ بچه مردم در جای گرم و نرم تا ظهر یم خوابند ،اما آنها باید با این شما صبح زود بروند
جان نرفتهایم هیچ مسافرت و تفرییح».
شکار برای درآمد بسیار ر
ناچب .هیچ ی

•

از ۸خانواده ای که فرزند دارند ۶ ،خانواده در ر ن
تامی هزینهها و مخارح فرزندانشان با مشکالت جدی مواجه هستندو
ی
یگ از ز ن
نان که همشش را از دست داده پشان ۱۵و  ۱۲سالهاش مجبور به ترک تحصیل برای ر ن
تامی مخارج زندگ
شدهاند( .عدم اجرای بند ۹و۱۲اصل ۳و اصل ۴۳،۲۹و  ۴۸قانون اسایس)

ن
برج از نقل قولهای جامعه آماری:
 « در یگ از درسها به فرزندانمان گفته بودند مسافرت کجا رفتهای ،یمگفت مادر بگم کجا رفتهام ،من که تاحاال بهن
نمیدان
جوان به فرزندم بدهم و این یگ از مشکالن هست که
مسافرت نرفتهام کجا را بگویم و من واقعا نیم دانستم چه
ر
چه جوان به فرزندانت بدیه و نیم ن
توان هم راهچارهای برایش مشکل پیدا ن
است
کت .فرزندان ما وقت لباس و کیف من ر
ر
مانند دوستان و همکالیسهاشان ندارند قطعا دوست ندارند وارد جمع آنها شوند».
 «پش بزرگبم کالس زبان یمرود و و قرار است دست بکشد ،چراکه توان پرداخت هزینهاش را نداریم .برای مدرسهدرخواست وساییل مانند کفش و لباس و هزینه رفتوآمد یمکنند و االن که بزرگب شده دوست دارد مقداری پول در
توانان نداریم چکار کنیم».
جیبش باشد ،اما وقت
ی
تاثبات
کولبان بوجود یمآید یمتواند ر
«خ.ت» ،جامعهشناس یمگوید «:واقعیت این است که وضعیت که برای خانواده ر
ن
منف زیادی را ایجاد کند .هم خانواده و هم فرزندان با مشکالت عدیدهای بزرگ یمشوند و ممکن است در ر ن
اولی اقدام
اگر این خانوادهها فرز ن
ندان در سن تحصیل داشته باشند آنها را از تحصیل محروم کنند و اگر دخب باشد زودتر وادار به
ی
ن
جوان خود لذت نیمبرند و هرچه زودتر باید وارد دوران بزرگسایل شوند و
ازدواج یمشود .این فرزندان از زندگ ،کودگ و
مشکالت دوران بزرگسایل را هم متحمل شوند .پس بیشب این مشکالت متوجه خود خانوادهها یمشود».

•

کولبی که معلول شدهاند ،تمام هزینههای بیمارستان را خودشان پرداخت کردهو این وضعیت
از  ۹نمونه آماری ۴ ،ر
ن
گب شده و هم بایست هزینههای گزاف
زمی ر
برای زنان خانوادهاشان بسیار سخت بوده ،وقت هم نانآور خانواده ر
بیمارستان پرداخت شود( .عدم اجرای بند ۹و۱۲اصل ۳و اصل ۴۳،۲۹و  ۴۸قانون اسایس)

ن
برج از نقل قولهای جامعه آماری:
 « وقت همش ر نگب و مریض شد وضعیت مادی خییل بدی داشتیم و هزینه بیمارستان را هم نداشتیم .اکنون همشم
زمی ر
بیکار و مریض است و در وضعیت معیشت و رشایط بدی هستیم».
مبم .تا انسان ر ن
ن
گب
 « احساسات خییل بدی وجود دارند که اصال قابلزمی ر
گفی نیستند .شبها یکبار و روزها یکبار یم ر
ی
نشود نیم داند چه یمگویم و مرگ خییل بهب از این زندگ است».

•

جان رنبده اند و
از  ۹نمونه آماری ،خانواده  ۷ر
کولب شکایت کرده آن هم ضفا برای دریافت خسارت و دیه اما راه به ی
پروندههایشان سالهاست در دادگاهها شگردان است( .عدم اجرای اصل  ۳۴قانون اسایس)

ن
برج از نقل قولهای جامعه آماری:
همی دلیل ر ن
 « به ما گفتند در خاک عراق کشته شده ،به ر نچبی به شما تعلق نخواهد گرفت».
 « در دادگاه گفتم فقط یمخواهم کش که به همشم شلیک کرده و فرزندم را رنپدر کرده به مجازات برسد ،حت اگرنان شب نداشته باشم».
 « خون همشم رنگناه ریخته شد ،چرا دولت باید هم همشم را بکشد ،هم او را از مرز بیاورد و هم خاکسپاری کند .اگرگبد».
خودش او را نکشته چطور خییل زود آوردند و خاکسپاریش کردند .االنم مسولیت کشته شدن را برعهده نیم ر
ن
کولبی که کشته یمشود،
کولبان و روند
قضان پروندههای آنها یمگوید« :هر ر
«ح.ا» ،دررابطه با عدم حمایت قانون از ر
ی
اولیای دم آن فرد بایست به دادشای نظایم مراجعه کند ،دادشای نظایم و قانون حاکم بر آن بیشب به نفع نهادهای
کولبان در دادشاهای نظایم مطرح یمشود ،بالغ بر
کولبان .سالیانه پروندههای زیادی از ر
نظایم عمل یمکند تا به نفع ر
 ۹۵٪از این پروندهها در دادشاها از ر ن
کولب و به نفع نهاد نظایم یمشود
بی یمرود ،مسکوت یمشود یا منجر به رای علیه ر
و این نشان از نعدالت است .این ن
رن
کولبی کشته یا مورد
نیح که
کولبان یمبرند دو رنج است؛ ر ر
یعت ر
درحی ر
رنیح که ر
ر
کولبان و این
رنیح که مشمول حمایت
گبند و ر
گبند .این نوع تبعیض مضاعف علیه ر
قضان قرار نیم ر
رتباندازی قرار یم ر
ی
کولبان بسیار بسیار دردناک است .حکومت ایران در این عرصه با این مسولیت مواجه هست که در
ستم
قضان علیه ر
ی
قوانیت در راستای حمایت قضان از کولبان ،کولبانن
ن
ن
قوانی بزند،
کولبان بایست دست به تدوین
حوزه
ر
ر
ر
قضان درمورد ر
ی
ی
ن
ن
کولبان که روی ر ن
کولبان که دچار ستمهای متحدد یمشوند ،همه اینها مسولیتش
می یمروند ،ر
که به ناحق کشته یمشود ،ر
کولبان را چند برابر کرده و
بطور کامل متوجه دولت ایران است ،اما افسوس فراون قوه قضاییه در این زمینه ستم علیه ر
رن
قضان قوه قضاییه ایران پایمال و لگدمال
قضان بطور کامل در سیستم
کولبان از حیث
همی مسله باعث شده حقوق ر
ی
ی
شود».
«ع.م» وکیل پایه یک دادگسبی ر ن
گبد که
نب در اینباره یم افزاید« :
پیگبی پرونده در دادشاهای نظایم صورت یم ر
ر
دادشاهای نظایم در شهرهای مرزی وجود ندارند و خانواده باید به کرات به شهرهای عمف مراجعه کند که این مستلزم
هزینه است و اگر بخواهند وکیل هم داشته باشند ،بهطبع هزینه وکیل و هزینه رفتوآمد وکیل هم باال است .دادشاهای
ی
رسیدگ یمکنند ،ن
یعت سیاست وجود دارد
کولبی تعمدا پرونده را با اطاله دادریس
نظایم در پرونده شکایات مربوط به ر
بگبند و بگویند معلوم نیست چه کش رتباندازی کرده،
که پرونده رفتوآمد کند ،به جاهای مختلف استعالم و اشکال ر
کدام ارگان و نهاد بوده ،در منطقه ممنوعه تردد یمکردید ،خارج از روستا بودید ،ما به شما هشدار دادیم ،شما عامل کاال
ن
کمیسیون به نام کمیسیون سوانح داده یمشود ،همه
بودید و همه این داستانها ...بعد اظهار نظر این پروندهها به
اعضای این کمسیون از اعضای رنبوی انتظایم هستند که چون خودشان از کمسیون هستند و در پرونده طرف شکایت

کولب
کولبکشته شده است .مثال حت یمنویسند که این ر
یا مدعاعلیه هستند ،نظران را که یمنویسند همه در محکومیت ر
کولب اعالم یمکنند و در ادبیات آنها ر ن
رن
چنی بیان یمشود که هرکش
مرتکب نقض
کولب را هم ر
غب ر
قوانی شده و حت افراد ر
ن
کولب تردد کنند مستحق کشی هست و خودش جانش را به خطر انداخته و متاسفانه
غب ر
کولب و چه ر
در آن مناطق چه ر
ن
گبد .دادشاهای
برخالف ارجاع این مسله به این کمسیون و برخالف اصل رنطرق ،کارشناس جانب فرد مورد اتهام را یم ر
ن
همی هم نتیجه
نظایم هم به این مسله توجه نیمکنند و پرونده را به کارشناسان رنطرف ارجاع نیم دهند .براساس ر
ن
قانون و فرد مستحق کشته شدن بوده و مامور را نه بعنوان متهم و نه بعنوان مطلع احضار
گبند که اقدام به رتباندازی
یم ر
کولب هم تقاضای دیه کردند براساس ر ن
همی پرونده یمگویند ایشان خودش باعث کشته شدن
نیمکنند .اگر بعدا خانواده ر
خودش بوده چون مبادرت به این کار کرده و در این مناطق رفت آمد داش ته و استناد یمکنند به نظریات فقیه که اصال
ی
گبی سالح در موارد نضوروی داریم که باید مبنای رسیدگ باشد این
وارد قانون نشده است .از همه مهمب قانون بکار ر
ن
ن
ن
گبی سالح در موارد ضوری) یعت فقط در موارد ضوری شما یمتوانید سالح بکار رببید
قانون تحت عنوان (قانون بکار ر
گبی سالح توسط مامور است جز در موارد خاص که آنهم محدودیت
و از نظر این قانون اصل بر منع استفاده و بکار ر
ن
پایی ،بعد اگر توقف نکرد و خطرناک بود و خطر
هوان ،بعد کمر به ر
قائل شده و گفته اول باید هشدار دهید ،بعدا رتب ی
ن
جان برای مامور وجود داشت ،یمشود کمر به باال را شلیک کرد ،اما اساسا این موضوعات رعایت نیمشود .اگر قانون در
کولبان رعایت یم شد ،قطعا باید تاکنون تعدادی از این ماموران حداقل محکوم یمشدند ،ویل اینکه تاکنون
مورد شکایت ر
هیچ ماموری بابت رتباندازیهای عامدانه بسوی رهگذاران یا افراد در این مناطق محکوم نشده ،به این نتیجه یمرسیم
قضان عیل الخصوص دادگاههای نظایم بر این محور و مبنا قرار گرفته که درصورن که افراد در این
که سیاست دستگاه
ی
مناطق از اقدامات و تباندازیهای مامورین شکایت کنند ،در هرحال رای بر نگنایه مامور صادر یمشدو خود فرد قربانن
ر
ر
ر
را مقرص یمدانند که اصوال هم نیمتوانیم بگویم  ٪۱۰۰این قربانیان مقرص بودند ،بلکه ما باید بگویم حداکب ده یا یس
تقصبی نداشتند».
درصد قربانیان مقرص بودند و بقیه
ر

•

ن
قانون نیستند( .عدم اجرای اصل  ۲۹قانون اسایس)
تمام  ۹نمونه آماری تحت حمایت هیچگونه بیمه و

کولبان و شپرست ،خانواده بطورکامل تحت ستمهای
«ح.ا» ،وکیل پایه یک دادگسبی دراینباره یمگوید « :پس از مرگ ر
ی
کولبان تحت پوشش بیمههای اجتمایع یا حمایتهای بهزیست یا
گبد و بعلت اینکه هیچکدام از ر
بسیار بزرگ قرار یم ر
ن
فرزندان که بعد از
کولب یمشود و بسیار زنان و
گبند این مسله موجب نابودی بیشب خانوادهای ر
نهادهای دیگر قرار نیم ر
کولبی شدهاند».
مرگ همش و پدرشان مجبور به ر

•

ابتدان تا دیپلم ناقص تحصیل کردهاند و محرومیت و عدم توسعه
از  ۹نمونه آمار ۳تن از زنان بیسواد و  ۶تن از
ی
ن
انسان در مناطق خود را را دلیل اصیل ترک تحصیل خود دانسته( .عدم اجرای بند ۳اصل  ۳قانون اسایس)
اقتصادی-

ن
برج از نقل قولهای جامعه آماری:
 « یک زن آرزویش این است که درس بخواند و برای خودش کاره ای شود ،ویل اگر درس نخواند تنها همشش است کهبرایش یمماند و مهم است ،ویل همشم را کشتند».
«ش.ز» مددکار بهزیست دراینباره یمگوید «:فرصت تحصیل در زمان مناسب از آنها گرفته شده و با کتاب و مطالعه
ی
ی
ر
بیگانه یمشوند .در سن ر ن
آموزیس در این زمینه وارد زندگ مشبک یمشوندو زندگ
پایی ازدواج کرده و بدون هیچگونه
ن
نجبوار
برایشان درد یمشود و شکنجه و باتوجه بهاینکه از خانواده پدری سطح
پاییت هم بهلحاظ اقتصادی یمآیند ز ر
کولبی یمشوند».
دچار ر
ی
• تمایم زنان جامعه آماری تا سن  ۲۰سالگ ازدواج کرده و چند تن کودک همش بوده اند .چراکه رشایط درس خواندن
برایشان مهیا نبوده است( .عدم اجرای بند  ۳،۹و  ۱۲اصل ۳قانون اسایس)

ی
خبین به زندگ ادامه یم دهند۲،زن و یگ از دخبان
از مجموع ۹نمونه جامعه آماری ۴ ،نمونه با کمکهای ضف ر
کولبان ر ن
نب خیایط یمکنند( .عدم اجرای بند ۹و۱۲اصل ۳و اصل۲۱،۲۹و  ۴۳قانون اسایس)
ر

•

ی
قوانی حکومت ایران:
نقض حقوق و عدم حمایت قانون و حقوق از این زنان طبق
ر
رن
به گفته (ع.م) وکیل پایه یک دادگسبی:
قوانی ایران هیچ جای ندارد و در هیچ کجا به آن اشاره نشده
«کولبی در
ر
کولبی یمکنند همانند مجرم با آنها رفتار یمشود با اتهامات خروج
است ،نه بعنوان شغل نه بعنوان جرم؛ اما افرادی که ر
کولبان این کار را بههیچ عنوان شغل نیم دانند و از شناچاری و آخرین راه بدنبال آن یمروند؛
از مرز و «قاچاق کاال» .ر
ن
ن
تامیکننده معیشت و سالمت جسیم و روج فرد باشدو کرامت انسان و سالمت
چراکه شغل براساس قانون باید ر
ن
جسمانیش را از ر ن
معی ،نه
کولبی وجود دارد .عالوه براین این کار نه کارگاه ،نه ساعت کار ر
بی رنبد ،اما این وضعیت برای ر
کارفرما و نه استاندارد دارد .پس نه اصول ن
کولب کشته و زخیم شده پرداخت
ایمت و نه بیمهای دارد و نه خسارت به ر
یمشود».

•

به هیچکدام از این ۹نمونه آماری هیچ گونه بیمه ای تعلق نگرفته ،نه بیمه بیکاری ،نه بیمه درمان ،نه بیمه
ن
کولب نان که براثر انفجار ر ن
می زخیم شده است.
کولبان که معلول شدهاند حت برای یگ از ر
معلولیت به ر

ن
برج از نقل قول نمونههای آماری:
بگبم و یمگفتم
 « هیچگونه بیمهای به ما تعلق نگرفته و تنها کمیته امداد بود که من اصال دوست نداشتم دنبالش را ری
ن
گرفی ،حاال برم از آنها درخواست پول ر ن
ن
ناچبی کنم».
کسان که زندگ من را ویران و عزیزترین کسم را ازم
نداشی منبع درآمد و فقر ر
ن
نایس از آن ش از بهزیست
«ش.ز» مددکار بهزیست دراینباره توضیح یمدهد« :به علت
دریمآوردند و ر ن
کولب زخیم یمشود برای ر ن
تامی درمان شاغ بهزیست یمآیند ،چراکه هزینههای درمان
نب هنگایم که خود ر
ن
رن
کولبی مشکالت عدیده روج و روان برای خانوادهها پیش
شسامآور است و آنها فاقد دفبچه درمان هستندو
همچنی ر
یمآورد که نیاز به مشاوره دارد.
کولبان هم
غب از ر
یمتوانم بگویم در حد مقررات و رشایط دستورالعملها به آنان کمک یمشد ،ویل چون تعداد نیازمندان ر
نشی هستند .به ر ن
ساکنی حاشیه ر ن
رن
همی
خییل زیاد است ،مضافا شهرهای که فاصله طبقان در آن خییل مشهوده و بیشب
ن
دلیل آنطور که باید و شاید پوشش داده نیمشدند و من برای ادامه درمان و یا کمک هزینه تحصییل به دوستان که درد
آنان را یمفهمیدند مراجعه کرده و از این طریق کار را بهنتیجه یمرساندم».

•
•

به هیچکدام از این زنان حق بیمه رنشپرست و بدشپرست تعلق نگرفته است.
ی
ندگ و آینده این زنان و فرزندانشان را در ر ن
تامی نیازهای اولیه را برعهده نگرفته و آنان عمال
هیچ نهادی مسولیت ز
از سیستمهای جامعه کنار گذاشته شده اند.

(عدم اجرای بند ۹و ۱۲اصل ۳و اصل۲۰و۲۱و۲۹و ۳۱قانون اسایس)
ر
همچنی «قانون ساختار نظام جامع رفاه و ر ن
رن
توانبخش و امدادی براساس
تأمی »که در سه حوزه بیمه ای ،حمایت ،و
اجرای اصل ۲۹و بندهای ۲و ۴اصل (۲۱حقوق زنان) قانون اسایس جمهوری اسالیم ایران در جهت ایجاد انسجام کالن
سیاستهای رفایه به منظور توسعه عدالت اجتمایع و حمایت از همه افراد کشور در برابر رویدادهای اجتمایع،
اقتصادی ،طبییع و پیامدهایآن پایه ریزی شده ،هیچکدام از مفاد این قانون در مورد این گروه از زنان اجرا نیمشود و

ن
گرفی
حقوقشان بصورت نظامند نقض یمشود( .نقض نظامند بندهای الف تا ز و ط تا ک ماده  ۱خصوصا با درنظر
تبرصه ۱و ۲این ماده /بندهای الف.د.ه.ز و ح ماده )۴
براساس بندهای الف.ب وج ماده  ۹این قانون که براصل جامعیت کلیه خدمات این قانون ،ر ن
تامی نیازهای اولیه در ابتدا
تضمی و ر ن
رن
رن
اگبی برای کلیه احاد ملت تاکید شده است ،اما در ارتباط با این
همچنی
و سپس کمیت و کیفیت آن و
تامی فر ر
کولبان نقض نظامند آن را شاهد هستیم.
«گروه خاص» از زنان خانواده ر
کمیته امداد تنها جاییست که این زنان یمتوانند برای اندک هزینهای(۳۵۰تا ۷۵۰هزار تومان ماهیانه) به آن متوصل
شوند .به گفته (ش.ز) مددکار اداره بهزیست« :بسیاری از این خانوادهها بعلت نداشت هیچ حمایت ،از بهزیست و کمیته
امداد ش در یمآورند و از ۹مورد نمونه آماری  ۸مورد تحت پوشش اداره بهزیست هستند».

ی
حقوق از این زنان طبق میثاقهای ربیالملیل:
نقض حقوق و عدم حمایت قانون و
ی
ن
جهان حقوق ر
بش و میثاق ر ن
بیالملیل حقوق اقتصادی ،اجتمایع و فرهنگ بیان
براساس مفاد و حقوق که در اعالمیه
ر
ن
شده ،وضعیت که این زنان در آن قرار دارند نایس از در محرومیتساخی و در محرومیت ماندن است که نقض فاحش
حقوق ر
بش است.
براساس بندهای الف.ب.ج.د ماده  ،۶ماده  ،۹بند۱ماده ۱۱و بند۱ماده ۱۳میثاق ر ن
بی الملیل حقوق اقتصادی ،اجتمایع
ی
تامی اجتمایع ،حق ر ن
فرهنگ؛ حق کار ،رشایط عادالنه کار ،ر ن
تامی نیازهای اولیه و حق آموزش در مورد نمونههای این
و
تحقیق نظاممند نقض یمشود.
ی
ن
جهان حقوق ر
رن
بش؛ برابری ،حق زندگ،
همچنی براساس ماده  ،۲۲ ،۳ ،۲ ،۱بند الف  ،۲۴ ،۲۳و ب ند  ۱ماده  ۲۵اعالمیه
ی
امنیت اجتمایع ،حقوق اقتصادی ،اجتمایع ،فرهنگ برای رشد شخصیت ،شغل آزادو ن
شاوار و حمایت در برابر بیکاری،
تامی نیازهای اولیه و بهرمندی از ر ن
برخورداری از اوقات فراغت ،ر ن
تامی اجتمایع در مورد تمام نمونههای این جامعه آماری
بصورت نظامند نقض شده است.
ی
گب ر ن
تامی نیازهای اولیه زندگ هستند و آرزوهای آنها به مسافرتهای
بدلیل اینکه تمام نمونههای آماری این تحقیق در ر
ن
قوانین
ن
تامی نیازهای اولیه براساس این
ر
عادی و اینکه فرزندانشان درس را تمام کند تقلیل یافته ،تنها به مفاد قانون حق ر
رن
بیالملیل اکتفا شده است.
ی
قراردادن ساختاری و سیستماتیک آنها در «سبک زندگ تروماتیک»:
ی
کولبی ن
یعت اسبس ،اضطراب ،عدم امنیت ،ناامیدی ،رنج
• براساس گفتههای تمام نمونههای آماری ،زندگ ر
ی
ر
دلخویسهای خود دست کشیده و
و۳ ...تن از این زنان(خصوصا  ۲مادر) افشدگ شدید دارند .همه آنها از
تمام هم و غمشان فرزندانشان است.
ی
ن
کولبان،
کولبی ،فشار روان بسیاری را متوجه خانواده ر
به گفته (ح.غ) ،روانشناس «:وضعیت اشارهشده زندگ با ر
خصوصا زنان یمکند .این زنان اضطراب و اسبس زیادی تجربه یمکنند و تمام ابهامات و فشار این کار متوجه آنهاست،
ن
طوالنمدت و پایدار به سبک زندگیشان تبدیل یمشود که یمتوان
کولبی هیچ ثبات و امنیت ندارد .رنج و ترومای
چراکه ر
ی
ی
ن
نامش را «سبک زندگ تروماتیک» گذاشت .تجربهای از اضطراب ،ابهام ،پریشان و رنقراری پایدار که با زندگ هیچ نوع
دیگری از زنان در جامعه قابل مقایسه نیست.
ی
ن
روان -اجتمایع -ن
ن
ذهت این زنان یمشود .از جنبههای مختلف
گرفی دراین رشایط و تکرار آن منجر به فرسودگ
قرار
ن
عملکردشان مختل ،بهگونه ای که نیمتوانند هدفگذاری و آینده خود را پیشبیت و برنامهریزی کنند ،درنتیجه احساس

گبند که مدام چشم به راه اتفاق هستند
یمکنند عاملیت و فاعلیت خود را از دست داده و در وضعیت منفعیل قرار یم ر
که همششان به سالمت برگردد یا وضعیت بهب شود و بطورکل امیدی وایه برای بهبشدن وضعیت را دارند که از آن
ن
رن
ن
پیشبیت کنند که همشانشان ماه دیگر زنده یمماند یا نه.
همچنی در خانواده و
مطمی نیستند ،چراکه اصال نیمتوانند
در ارتباط با همش و فرزندانش بعنوان مادر و همش ناآرام و مضطرب هستند .در حوزه اجتمایع فکر یمکنند از طبقه
و گروه متفاون هستند و نیمتوانند با افرادی که تاحدی در زندگیشان برنامهریزی و آیندهگری دارند خودشان را منطبق
ی
ن
گرفی به آنها دست یم دهد و
کنند ،چون از اساس ساختار زندگیشان متفاوت است و احساس طردشدگ و نادیده
ی
گبد و از جامعه جدا یمشوند .بصورت کیل احساس رنکفایت در زندگ به
تاثب آن قرار یم ر
ارتباطات اجتماعیشان تحت ر
آنها دست یمدهد و مدام چشم انتظار اتفاق بهب از رببون هستند ،پس هم از لحاظ فردی ،شخض و اجتمایع و هم از
لحاظ ساختاری مختل یمشوند .زیرا این وضعیت پایدار است و در مرحلهای این انسان فرسوده و حت دچار بیمارهای
سایکوسوماتیک یمشود ،چراکه رایه برای برون رفت از این وضعیت برای آنها وجود ندارد».
ی
به گفته «خ.ت» جامعهشناس « :واقعا زنان نیمتوانند آنطوری که دلشان یمخواهد در جامعه زندگ کنند و امکانات
برای آنها وجود ندارد .ن
گب هست و مانع ورود آنها به جامعه یمشود و زنان بطور کل نیمتوانند
بعض از سنتها دست و پا ر
ی
چشمگبی داشته
استعدادهای خود را شکوفا کنند و در بهبود وضعیت اجتمایع یا بهبود زندگ شخض خودشان نقش
ر
ی
ی
نقش را داشته باشند که خودشان یمخواهند .ن
باشند یا ر
بعض از مشکالت زندگ برآنها تحمیل یمشود ،سبک زندگ بر
ی
آنها تحمیل یمشود و نیمتوانند بصورت ارادی و اختیاری سبک زندگ خودشون را داشته باشند و عالیق خودشان را
پیگبی کنند ،این مشکالت وجود دارد و وقت ن
زن نتوانند استعدادهای خود را شکوفا کند ،یک وضعیت مشخص بر او
ر
ن
تحمیل یمشود ،فرزندان که تربیت یمکند آن فرزندان هم ممکن است این مشکالت را داشته باشند چه بصورت مشکالن
ن
درون چه مشکالن به لحاظ تغذیه و اجتمایع که فرزندان هم با ر ن
همی مشکالت بزرگ و تربیت یمشوند و این باعث
ی
ی
ی
یمشود چرخه توسعه نیافتگ و عقبمانندگ دوام داشته باشد و بچرخد و راه برون رفت از این چرخه توسعهنیافتگ و
ی
عقبماندگ خییل دشوار باشد .زنان بخش مهیم از جامعه هستند و وظایف خییل مهیم در جامعه برعهده دارند ،اگر
ی
زنان نتوانند با اعتمادبه نفس استعدادهای خود را شکوفا کنند ،در بازسازی و بهبود وضعیت زندگ نقش داشته باشند
ممکن است جامعه با مشکالت بیشبی مواجه شود و این مشکالن هم که االن است ایگ از دالیلش این است که جامعه
توانان ،تحلیل و نگرش زنان خودش را محروم کرده و این محرومیت باعث شده محرومیتهای بیشبی بر جامعه
از
ی
تحمیل و جامعه با محرومیتهای بیشبی مواجه شود.
ن
ن
رن
گب مشکالت
همچنی «ش.ز» ،مددکار بهزیست یمافزاید« :وقت زن در جوان رپبو ناتوان شود و روح و روانش در ر
ن
کولب و توقعات فرزندان آنهم باتوجه به وضعیت موجود باشد و هیچ امکان برای توانمند شدندش
اقتصادی ،همش ر
نباشد ،توانمند نخواهد شد».

کولبی:
زنان با نقش مراقبت کننده از کول ربان نقص عضو شده در ر
•

کولب معلول شده مراقبت یمکنند۶ .زن شپرست فرزندان
از  ۹نمونه این جامعه آماری ۴زن و مادر از ر
کوچکشان هستند.

به گفته (خ.ت) جامعهشناس:
«کولبی شب و روزو وقت مشخض ندارد ،خانواده را که باید کانون آرامش باشد به کانون
ر
ن
پر از اسبس و اضطراب تبدیل یمکند .زن چشم به راه ،که آیا همشش سالم بریمگردد یا نه ،آیا توانسته درآمدی کسب
ی
رن
کند یا نه؛ همه اینها زندگ را برای یک زن تلخ و دشوار یمکند.
کولبان مشکالت جسیم ،بیماری و
همچنی چون بر ر
ی
معلولیت تحمیل یمشود .این زنان باید با شخص بیماری زندگ و از او مراقبت کنند و خانواده مجددا از یک محل پر از
اسبس و اضطراب تبدیل به محل نگهداری اشخاص بیمار یمشود که تمام زحمات آن بر دوش زن هست و زنان باید این
ی
همچنی اگر شپرست خانواده جان خود را از دست دهد ،چون ر
رن
کارها را انجام بدهند تا بتوانند زندگ را ادامه دهند.
اکب

زنان جوان هستند و ممکن است فرزندان کوچگ داشته باشند ،هم برای ازدواج مجدد مشکل خواهند داشت ،هم هزینه
و مراقبت فرزندان کوچک برعهده آنهاست که باز مشکالت زیادی متوجه آنها یمگردد».
رن
همچنی بهگفته (ح.غ) ،روانشناس« :انسانها در رشایط عادی انرژیشان را بصورت متعادل درخدمت اهداف ،آروز،
هیجانات و احساساتشان قرار یم دهند ،اما در رشایط ن
روان این زنان این انرژی متعادل تقسیم نیمشود و یک شی نیازها
برجسته و یکشی کمرنگ یمشود و اساسا رسالت خود را بهگونهای دیگر تعریف یمکنند .طوری که کارش محافظت،
کولبان معلول و
تجربه وضعیت رنج و عذاب و کنارآمدن با این رشایط تنشزا و مراقبت از فرزندان در رشایط سخت و ر
ی
ن
عاطف با فرزند و همش ،تجربه
زخیم شده و تحمل زندگ است .در این وضعیت ،دیگر نیازها و احساسات مانند روابط
ن
ناایمت بر نیازهای جنش و
غب از این ،خود تجربه اسبس و
روابط جنش بدون اسبس با همش به حاشیه یمرود .به ر
تاثب ن
ن
منف دارد و آن را کاهش یم دهد و این در مورد این گروه از زنان سیستماتیک پیش یمرود .پس باتوجه به
عاطف ر
کولبی وجود دارد ،نقش این زنان حیثیت یمشود ،انگار نقش آنها تنها مراقب ،محافظت و تحمل
تعریف حیثیت که از ر
ن
این وضعیت است و آنها نقش خود را براساس این فضا تعریف یمکنند .همه این موارد تنش درون زنان را مضاعف
ن
یمکند ،درحالیکه ر ن
انسان به کاهش تنش کمک یمکند.
تامی این نیازها برای هر
در درون شناخت دو ر ن
تاثبگذار است ،رابطه فرزند با پدرو مادر و رابطه پدرو مادر با همدیگر .وقت
چب برای فرزند بسیار ر
مادری در این تجربه اسبس و اضطراب پایدار قرار دارد ،طبیعتا ارتباط با فرزندانش ایمن نیست .چراکه این مادر در
ی
گبد .وقت مادر ثبات ندارد تمام این
وضعیت ثبات و آسودگوی و
پاسخگون نیست و بنیان دلبستگ سالم شکل نیم ر
ی
تنشها به کودک منتقل یمشود و ممکن است رنتوجیه و حت خشونت نسبت به فرزندش انجام دهد .هر کودگ در
رنیح
رنیح به ر
ابتدا مادر و فرزند خود را قهرمان زندگیش یمداند و وقت یمبیند این قهرمان منفعل و مدام رنج یمکشد و از ر
دیگر یمرود ،تصویر ذهنیش خراب یمشود .انسانها و باالخص کودکان نیاز به دو تغذیه ر ن
فبگ و سایکولوجیکال دارند؛
ی
مادری که در این رشایط اسبس و اضطراب پایدار قرار دارد چگونه یمتواند تغدیه روا نن و همبستگ و ارتباط سالم با
فرزندش را ر ن
تامی کند.
کولب در راه خانواده با خطرات زیادی دستوپنجه نرم یمکند،
کولبی این تصور بسیار برجسته است؛ اینکه مادایم که ر
در ر
درمقابل زن وظیفه قناعت و کنارآمدن با وضعیت را برعهده دارد .ببینید جامعه به افراد ازطریق ازدواج خییل اعتبار
ی
بخش وجود دارد و از ن
یمبخشد ،وقت این اعتبار ر
طرق فرصتها و رشایط زندگ انتخابهای زیادی به او نداده ،من فکر
ن
ن
کولبی نیست ،بلکه ناچاری است ،چون
یمکنم هیچ زن با رضایت درون و در رشایط نرمال آماده کنارآمدن با وضعیت ر
ی
هیچ ن
زن احساس امنیت با یک وضع یت را ندارد .این زنان اینگونه وارد زندگ مشبک یمشوند و وقت وارد شدند بخاطر
ی
کولبی ،او در زندگ به قناعت و کنارآمدن متوصل یمشود .بطورکل
آموزهای اخالق و اجتمایع جامعه و حیثیتشمردن ر
ی
زن جامعه در فرایند اجتمایع ،نقشش مراقبت و بخشندگ و محافظت تعریف شده است و این تبدیل به ارزش یمشود،
ی
ندگ نار ن
خصوصا برای زنان محروم و سنت جامعه .پس زنان با این نقشها تقویت یمشوند ،ر ن
ایص
بهمی دلیل حت اگر از ز
رن
باشد و خواستار دورشدن ،این امکان برایشان وجود ندارد.
همچنی احساس گناه در زن کرد خییل پررنگ هست .زن کرد
برای خود را فنا کردن ،تقویت و ستایش یمشود و این برایش تبدیل به ارزش شده است .برای این گروه از زنان هم آخرین
ی
سنگر ادامه زندگ است و سنگری دیگری نیمبیند که به دنبالش برود» .

ی
به حاشیه ی
بیشب این زنان در جامعه:
رفی مضاعف و انزوای
«ح.غ» جامعهشناس در اینباره یمگوید« :این زنان در جامعه و در ارتباطات اجتمایع بهنویع طرد یمشوند .زیرا ما جامعه
ی
گبند .از لحاظ فرهنگ،
کولبان در جامعه به آن صورت مورد پذیرش قرار نیم ر
خییل شلخته و پیچده ای داریم و گروه ر
ی
اجتمایع و سبک زندگ ،ما اگر سبک زندگیمان همشکل نباشد ،نیمتوانیم بهم نزدیک شویم .پس این زنان عدم پذیرش
اجتمایع و شکاف با طبقه و گروههای دیگر را تجربه یمکنند و این آزاردهنده و خود منبع محرومیت است .زیرا انسان
اساسا بعنوان فرد،گروه و ملت در ارتباط با دیگران رشد یمکند .ویل این زنان دیگریها پذیرششان نیمکنند ،درنتیجه

ی
پویان را مانند گروههای دیگر تجربه
امکان رشد تحول فرهنگ ،فردی ،تحصییل ،پایگاه اجتمایع برای آنها کم
هست و ی
ی
ی
تاخب دارندو از
پویان فرهنگ ،اجتمایع و تحصییل
ر
نیمکنند .آنهم بدلیل سبک و شیوه زندگ سخت ر
کولبی .پس در ی
اساس مسله مشبک با دیگر گروهها ندارند .وقت هم مسله و دغدغه مشبگ موجود نباشد ،امکان تعامل روی نیمدهد.
ی
زندگ ،ن
رن
روان و
پویان برای این طبقه محروم وجود ندارد و از تمام زوایای سالمت ،بهداشت،
بهمی دلیل فرصت رشد و ی
ی
اجتمایع با عقبماندگ مضاعف روبرو یمشوند.
طلت وجود دارد .انگار درحالت معلف هستم که تکلیفمان با سنت و
در جامعه ما انگار نویع از فردگر یان ناقص و فرصت ر
ن
رن
گذشته و ارزشهای مدرن نامشخص است.
بهمی دلیل در نویع تعارض قرار داریم که نیمتوانیم ارزشهای انسان را
طلت ناقص درست یمشود و ارزشهای نوع
بصورن که باید پایهریزی و ر
تغیب دهیم .در اینجاست که فردگر یان و فرصت ر
کولبی هم خود
کولبان هم این منافع مشبک وجود ندارد .ر
گبند .در ارتباط با خانواده ر
دوست و منافع مشبک شکل نیم ر
ر
طلت ناقص
نیمتواند مبنای هیچگونه ر
تغیب و تحول و ارزیس باشد ،درنتیجه نحوه نگاه افرادی با این فردگر یان و فرصت ر
به منافع مشبک نیمانجامدو به ر ن
توانان این را ندارد در بطن جامعه کارآمد
چبهای سطیح و ناکارآمد تقلیل پیدا یمکند که
ی
گبد».
باشد و انسان دوست را شکل دهد .درنتیجه این درک و همدیل شکل نیم ر
ر
همچنی «خ.ت» ،جامعهشناس یمگوید« :متاسفانه درحال ن
رن
فروپایس شده،
حاض چون شمایه اجتمایع در جامعه دچار
جامعه زیاد نگران شنوشت دیگران نیست .اخالق هم تضعیف شده ،چون بحث اصیل اخالق دیگری و شنوشت
ن
کسان که توانستهاند
دیگریست .تضعیف اخالف و تضعیف شمایه اجتمایع باعث شده شنوشت دیگری و دیگران برای
امکانان را به دست آورند زیاد مهم نباشد .منافع شخض و خودخوایهها متاسفانه در جامعه بیشب شده و آنطوری که
رن
مسولی
کولبان در جامعه انعکاس پیدا نکرده و مردم برای رفع نیازهای آنها اقدایم جدی نیمکنندیا
شاید و باید وضعیت ر
کولبان کشته یمشوند ،تعدادی از آنها کشتهاند ،تعداد
برای رفع مشکالت آنها اقدام جدی انجام نیم دهند .سالهاست ر
زیادی زخیم شدند و مشکالت عدیده ای برای خانواده بوجود آمده ،اما آنطوری که شاید و باید در جامعه بازتاب نداشته
ی
رن
کولبان و خانواده آنها احساس مسولیت نیمکند و این
و نه
مسولی و نه بخش عمده ای از جامعه در مورد زندگ ر
بریمگردد به ضعف اخالق و شمایه اجتمایع که در جامعه وجود دارد .وضعیت جامعه االن هم بهگونهای است ،چون
مشکالت خییل زیاد است ،چون وضعیت اخالق در یک حالت بسیار بدی قرار دارد ،مردم بیش از آنکه نگران سیهروزیها
ی
ندگ خود برسند یا بعضا سواستفاده هم کنند ،مانند ر ن
همی باندهای
و بدبخت دیگران باشند ،سیع یمکنند به وضعیت ز
کولبان ،نوجوانان و زنان سواستفاده یمکنند ،به این دلیل که هزینه کمبی را به زنان و جوانان
قاچاق که از وضعیت ر
یمدهند درجهت اهداف و منافع شخض».

غبرسیم:
بازنمان آماری از وجود این «گروه خاص » از زنان در جامعه کردستان براساس آمار ر
ی
کولب حکایت دارند و یگ از وکالی
کولبان در دسبس نیست .اما آمار نیمه رسیم از وجود ۴۰هزار ر
آمار دقیف از تعداد ر
ی
ن
کولب در کردستان اشاره کرد .این یعت زندگ ۴۰تا  ۱۰۰هزار خانواده و زن به معضل
این تحقیق به بیش از ۱۰۰هزار ر
ی
رن
کولبی گره خورده و آنان را در «سبک زندگ تروماتیک» قرار داده است.
غبرسیم سازمان حقوق
همچنی براساس آمار ر
ر
ر ُ
کولب (۵۵۷کشته۱۱۶۶ ،زخیم۸ ،مفقوداالثری) کشته و
بش کردپا یط ۱۱سال گذشته( )۱۴۰۰-۱۳۹۰مجموع  ۱۷۳۱ر
زخیم شدهاند؛ این ن
کولبی بوده و هستند که بخش اعظم
گب معضل ر
یعت  ۱۷۳۱خانواده و زن یط ۱۱سال گذشته در ر
ن
گبند گروه بسیار بزرگبی را شامل
کولبی در ر
آنها زنان هدف این تحقیق اند .البته همانطور که اشاره شده زنان که با پدیده ر
کولب خانوادهشان تاکنون کشته و زخیم نشده است.
یمشوند که ر

مهمترین چالشهای تحقیق:

•
•
•

زمانبی ،بهدلیل عدم دسبیس مستقیم به نمونهها
ر
ر
عدم موافقت بسیاری از زنان جهت شکت در این تحقیقات و گفتگوها
ن
اعتماد زنان به تحقیق و عواقب آن ،به ر ن
همی دلیل تحقیق توسط رابطیت صورت گرفته که زنان به آنها اعتماد
داشته یا محقق و کارش توسط فرد سوم برای گفتگو تایید شده است.
ر رن
ابطی داخل باید رعایت موارد امنیت دررابطه با کار و عامیلیت خود را مبنای کار قرار یمدادند تا از گزند
ن
طوالنتر کرد.
دستگاههای امنیت مصون بمانند و این پروسه کار را
ن
مستندسازی از ویدیوها و صداهای این زنان ،هدف تحقیق را نمایانگرتر یمکرد ،اما جهت حفاظت از امنیت روان-
اجتمایع این زنان از انتشار ویدیوها ،بسیاری از جزییات و نام آنها خودداری شده است.
ی
نبود هیچگونه منابع ،تحقیق و کار قبیل که به وضعیت و زندگ این زنان پرداخته باشد.
ی
ی
در رنج زندگ کردن ،این زنان را در وضعیت قرار داده که روایت بسیاری از جنبههای زندگ برایشان سخت یا
بهنویع رناهمیت شده است.

•
•
•
•

پیشنهادات تحقیق:
•
•
•

انجام تحقیقات جامعه شنایس و حقوق ر
غبمستقیم
بشی بیشب در رابطه با وضعیت این زنان که از قربانیان ر
ن
معیون از نقض اولیه حقوق انسان و اجتمایع قرار گرفتهاند.
کولبی هستند .چراکه در چرخه
ویل اصیل پدیده ر
ر
ن
کولبی ،آینده و نقض حقوق کودکان در چرخه این آسیب رنب یمتواند یگ دیگر از
وضعیت فرزندان خانواده ر
ر
موضوعات تحقیقات جامعهشنایس و حقوق بشی باشد.
ن
ن
ن
داخی به وضعیت
بدلیل عدم برخورداری این زنان از هیچگونه حمایت قانون و انسان توسط حکومت و رنب
آنها ،جامعه ن
مدن باید در توانمندسازی حداقیل این زنان و برگرداندن آنها به جامعه و عاملیتشان در چرخه این
آسیب ،مسولیت خود را انجام دهد.

نکته :جزییات بیشبی از تحقیق در تمام ن
می و ویدیوی گفتگوها وجود دارد که برای اعتبار تحقیق محفوظ و مستند
یمشود و درصورت لزوم در اختیار نهاد و سازمانهای حقوق ر
بشی قرار خواهد گرفت.

َ
ن
مصطفزاده ،کنشگر حقوق ر
بش و زنان
تهیهو تنظیم :اوین

پیوندها
میثاقی ر ن
رن
رن
بی الملیل:
قوانی مربوطه حکومت ایران و اعالمیه و
لینک
•
•
•
•

قانون اسایس جمهوری اسالیم ایران
قانون ساختار نظام جامع رفاه و ر ن
تأمی
ن
جهان حقوق ر
بش
اعالمیه
ی
ن
میثاق ربی الملیل حقوق اقتصادی ،اجتمایع و فرهنگ

ُ
کولبان که با همکاری چند ن
هبمند و موسسه بنیاد پورزند آماده شده(به هر دو زبان کردی
لینک دو انیمیشن مربوط به ر
و فاریس)
•
•
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