کولبان در یک تحقیق کیف-آماری
کولبی /نگایه به زنان خانواده ر
زیر پوست ر

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

نوع و روش تحقیق؛
ی
این تحقیق ن
کولبان) ۳ .زن و ۱مادر که
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
با فرد معلول ر
ن
غرن و
روش تحقیق بهشیوه گفتگو بوده و نمونهها بصورت تصادق انتخاب شدهاند که زنان شهرو روستاهای استان آذربایجان ر
ن
انسان توسعهنیافته هستند)
کردستان را شامل یمشود( .طبق آمار رسیم این دو استان از نظر توسعه اقتصادی و
ن
کولبی بر زندگیشان را روایت کنند؛ اهمیت و
تاثب روان-اجتمایع معضل ر
بدلیل اینکه این زنان نیمخواستند یا نیمتوانستند عمق ر
کولبی کار کرده اند۱ ،مددکار
درک موضوع ایجاب کرد تحقیق با  ۲روانشناس و جامعهشناس از داخل کردستان که برروی معضل ر
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 حکومت ایران
شهروندیو قانون وجود داشت ،الزم دانسته شد نقض حقوق انسان و اولیهشان براساس
بی الملیل حقوق ر
و میثاقهای ر ن
بش که جمهوری اسالیم آن را امضا کرده است ،بصورت آماری ارائه گردد.
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
ن
قوانی حکومت ایران
نقض حقوق و عدم حمایت قانون و حقوق از این زنان براساس
ر
ن
قوانی ر ن
رن
بی الملیل
قانون و حقوق از این زنان براساس
نقض حقوق و عدم حمایت
ی
قراردادن ساختاری و سیستماتیک آنها در «سبک زندگ تروماتیک»
ن
کولبان بیمار یا نقض عضو شده
زنان با نقش مراقبت کننده از ر
به حاشیه ن
رفی مضاعف و انزوای بیشب این زنان در جامعه

•

ُ
غبرسیم کردپا از کشته
نمان
غبرسیم (آمار ر
آمارن از تعداد این «گروه خاص» از زنان در جامعه کردستان براساس آمار ر
ی
باز ی
کولبان در ۱۱سال گذشته)
و زخیم شدن ر

ن
کولبی
کولبشان در راه ر
نکته :۱باید 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 تشکیل یم دهند
کشته یا زخیم شدهاندو نباید از یاد برد زنان که زیر پوست ر
کولب وجود داردو [هنوز] کشته یا زخیم نشدهاند که البته زنان این خانوادهها وضعیت
هان است که در آنها ر
که شامل همه خانواده ی
ی
«سبک زندگ تروماتیک» را تجربه یمکنند که این تحقیق شما را به درک بهبی از آن یمرساند.
ی
گرفی امنیت ن
ن
روان -اجتمایع این زنان از انتشار نام کامل و محل زندگ آنها در گزارش خودداری یمشود و
نکته :۲بهدلیل درنظر
ن
ن
همی دلیل رنب و بعلت اینکه با کارشنایس از داخل ایران
تمام اسنادو فایلهای تحقیق جهت اعتبار آن محفوظ خواهد ماند .به ر
مصاحبه شده از ذکر نام کامل آنها هم خودداری یمشود.

تاثب عدم توسعه سیستماتیک ادامهدار بر این زنان:
کولبی و ر
درباب پدیده ر
کولبی تبدیل به یک مسله سیایس به بهانه ر ن
تامی «امنیت» در مرزهای کردستان شد
با روی کار آمدن جمهوری اسالیم در ایران ،ر
که با سیاستهای تبعیض ر ن
کولبی تحمیل و رواج پیدا کرد .درحالیکه تکلیف دولت باید ایجاد اشتغال
آمب ،فقر اقتصادی و بیکاری ،ر
ُ
ی
رن
و رن
ردنشی را در عدم توسعه و عقبماندگ پایدار قرار
تامی معیشت مردم باشد ،اما حکومت ایران از این امر ش باز زده و مناطق ک
کولبی باشد ،شلیک گلوله در مرزها باشد و بگوید
داده است(عدم اجرای اصل  ۴۳قانون اسایس) .سیاست
گذارن که یمخواهد ر
ی
کردستان ناامن است؛ توجییه «امنیت» برای عدم توسعه و شمایهگذاری در کردستان ،آنهم بدلیل اینکه کردستان از ابتدا با
کولبی سطح درخواست مطالبات ذان و حقوق آنها
گبشدن مردم با ر
روی کارآمدن جمهوری اسالیم مخالف بود .از دیگر سو در ر
ن
را ر ن
شهروندان کمتوقع در اختیار حکومت قرار یم دهد.
پایی یمآورد و
کولبی نقض فاحش حقوق ر
کولبان محصول کارکرد غلط و
بش است ،چون ر
بهگفته «ح.ا» ،وکیل پایه یک دادگسبی « :ر
سیاستهای نادرست و تبعیض ر ن
آمب یک حکومت علیه شهروندان خودش است که این ر ن
چنی پدیدار گشته و با حداقل انطباق
ن
جهان حقوق ر
رن
کولبی ،بطور کامل نقض تک تک معیارها ،مواد و مقرارت مشاهده یمشود.
بش و
اعالمیه
میثاقی با وضعیت ر
ن
انسان این شهروندان ر ن
در وضعیت تبع یض مضاعف و نقض فاحش حقوق ر
نب لگدمال یمشود .این سیاست شکوب،
بش ،کرامت
ر
فروپایس آنها را آغاز کند که نقض فاحش
کولبی کند ،آنها را در تنگنا قرار دهد و موجبات
کولبان را وادار به ر
برنامهریزی شده تا ر
ن
ن
حقوق ر
بش ازلحاظ سیایس ،تاریخ ،حقوق و قانون است و از این سیاست زنان و کودکان هم در امان نیستند و حقوقشان به
شکل سیستماتیک پایمال و نقض یمشود».
•

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

ن
برخ از نقل قولهای جامعه آماری:
 « یمگفتم سخت است ،نرو ،این راه ر نمی ،گلوله و مرگ دارد .اما چاره ای 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 ناچارت کرد
« رمجبوری».
ن
 « بهش یمگفتم نرو ،من با کمبین معیشت هم راضیم .اما کرایه ننشیت ،گران و قرض مجبورش کرد و مشکالت بسیاری داشتیم».
 « هیچ کار دیگر نداشت ،هیچ پویل برای کار دیگری در دست نداشت ،طالهای مرا برای خانه فروخت و ر نهمی خانه را داشت و
کاست کند .اگر آدم ناچار نباشد چرا این کار را یمکند».
بس ...خییل نارحتکننده است آدم برروی کول ر
کولبی مزدش روزانه هست و روزی که کار کند همان روز
 «اگر کار دیگری هم وجود داشت ،شمایه یمخواست که ما نداشتیم .رکولبی نرود واقعا پویل نیست».
خرج یمشود و روزی که به ر

•

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

ن
برخ از نقل قولهای جامعه آماری:
ی
 « واقعا نیمتوانیم مانند مردم عادی زندگ کنیم ،اصال یادم نیمآید گ به تفری ح رفتهایم ،گ باهم بوده ایم ،گ مسافرن رفتهایم.هان که به مرز رفته تا صبح
همیشه وقت کارگری و ر
کولبی کرده اسبس این را داشته ام که مشکل و اتفاق برایش پیش نیاید .شب ی
ی
ر
نخوابیدهام ،در انتظار اینکه گویس زنگ بخورد و اتفاق برای همشم افتاده باشد .االن هم که همش مریض و بیمار است .زندگ
کولبی ن
یعت اسبس ،نارحت ،دلنگر نان ،نداری و فقر»...
ر
 « به کمک مسلمانان روزگار یمگذارنیم ،االن هم که فرزندانم کیم بزرگ شدهاند ،ترک تحصیل کرده اند و شاگرد مکانیک هستند». «آرزوی تهیه لباس مناسب و دلخواه برای فرزندم یا کاپشن و مانتو برای خودم که از پشت بوتیک نگاه کردهام و دوست داشتمی
ر
جان بروم که لباس
مال من یمبود ،اما واقعا بخاطر شایط زندگ نشد .دوست داشتم همراه همش و فرزندانم به مسافرت یا ی
ن
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 مدرسه درمقابل
 « آرزو داشتم بچههایم از راه درس خواندن یدیگران احساس کمبود و نداری یمکردند ،دیگر نتوانستند به جمع دوستانشان برگردند».
•

ی
کولبی؛ فقر ،نداری ،کمبود ،اسبس و ناامیدست (عدم اجرای بند ۹و۱۲اصل  ۳قانون
حرف تمام این  ۹نمونه آماری از زندگ ر
اسایس)

ن
برخ از نقل قولهای جامعه آماری:
 « وضعیت ...فقط نارحت»... « پر از غم»... « آه ،ای خدا ،برای کیس 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 و حت نام خودم را فراموش کردم .اصال احساس انسان بودن نیمکردمو از غم شوک شده بود و قلبم مبهوت».
کولبی یمرفت و تا زمان برگشت شب
کولبی دستنگیش بماند؛ بیشبش ترس است ،فقط خودم یمدانم ،از وقت همشم به ر
« رتا 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 را خسته
 « هیچگونه حقوقیمکنیم و به ر ن
چبی نیمرسیم».
 « دیگر چه آرزوی یمتوانم داشته باشم و به دست بیاورم .دیگر بزرگ خانواده از دست رفت».•

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

ن
برخ از نقل قولهای جامعه آماری:
ی
تامی و ر ن
زندگ عادی است .اینکه بتوانیم فرزندانمان را ر ن
چبی به دلخواه خودمان برایشان تهیه کنیم وجود نداشته.
«حق ما هم یکی
بگبیم تا یک
همیشه در فشار بوده ایم ،در نداری ،در سخت .برای تهیه کفش فرزندانمان مجبور بودهایم از نان و ر
خرخ زندگ ر

جفت کفش برایش تهیه کنیم .بارها پیش آمده ،هفتهای تا ۱۰روز پول نداشتهایم نان تهیه کنیم ،از مردم قرض گرفتهایم.
روزهان
ی
بوده که نتوانسته ام به فرزندانم نان بدهم و آنها را به مدرسه بفرستم».
 « دوست داشتم مثل مردم در رفاه باشم و اینقد در تنگنا و تنگدست نباشم و بچههایم رندغدغه بودن ،وقت به آنها نگاه یمکنمنارحت یمشویم؛ بچه مردم در جای گرم و نرم تا ظهر یمخوابند ،اما آنها باید با این شما صبح زود بروند شکار برای درآمد بسیار
جان نرفتهایم هیچ مسافرت و تفریخ».
ر
ناچب .هیچ ی
•

از ۸خانوادهای که فرزند دارند ۶ ،خانواده در ر ن
تامی هزینهها و مخارح فرزندانشان با مشکالت جدی مواجه هستندو یگ از
ی
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
برخ از نقل قولهای جامعه آماری:
 « در یگ از درسها به فرزندانمان گفته بودند مسافرت کجا رفتهای ،یمگفت مادر بگم کجا رفتهام ،من که تاحاال به مسافرتن
جوان به
نمیدان چه
جوان به فرزندم بدهم و این یگ از مشکالن هست که
نرفتهام کجا را بگویم و من واقعا نیمدانستم چه
ر
ر
فرزندانت بدیه و نیم ن
ن
مناست مانند دوستان و
توان هم راهچارهای برایش مشکل پیدا کت .فرزندان ما وقت لباس و کیف
ر
همکالیسهاشان ندارند قطعا دوست ندارند وارد جمع آنها شوند».
 «پش بزرگبم کالس زبان یمرود و و قرار است دست بکشد ،چراکه توان پرداخت هزینه اش را نداریم .برای مدرسه درخواستوساییل مانند کفش و لباس و هزینه رفتوآمد یمکنند و االن که بزرگب شده دوست دارد مقداری پول در جیبش باشد ،اما وقت
توانان نداریم چکار کنیم».
ی
•

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

ن
برخ 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 بیکار و
زمی ر
مریض است و در وضعیت معیشت و رشایط بدی هستیم».
مبم .تا انسان ر ن
ن
گب نشود
 « احساسات خییل بدی وجود دارند که اصال قابلزمی ر
گفی نیستند .شبها یکبار و روزها یکبار یم ر
ی
نیمداند چه یمگویم و مرگ خییل بهب از این زندگ است».
•

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

ن
برخ 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 کیس که به همشم شلیک کرده و فرزندم را رنپدر کرده به مجازات برسد ،حت اگر نان شبنداشته باشم».
 « خون همشم رنگناه ریخته شد ،چرا دولت باید هم همشم را بکشد ،هم او را از مرز بیاورد و هم خاکسپاری کند .اگر خودشگبد».
او را نکشته چطور خییل زود آوردند و خاکسپاریش کردند .االنم مسولیت کشته شدن را برعهده نیم ر
•
•

ن
قانون نیستند( .عدم اجرای اصل  ۲۹قانون اسایس)
تمام  ۹نمونه آماری تحت حمایت هیچگونه بیمه و
ابتدان تا دیپلم ناقص تحصیل کرده اند و محرومیت و عدم توسعه اقتصادی-
از  ۹نمونه آمار ۳تن از زنان بیسواد و  ۶تن از
ی
ا ن
نسان در مناطق خود را را دلیل اصیل ترک تحصیل خود دانسته( .عدم اجرای بند ۳اصل  ۳قانون اسایس)

ن
برخ 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 که برایشیمماند 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 بیگانه
ی
ی
ر
یمشوند .در سن ر ن
آموزیس در این زمینه وارد زندگ مشبک یمشوندو زندگ برایشان درد یمشود
پایی ازدواج کرده و بدون هیچگونه
و شکنجه و باتوجه بهاینکه از خانواده پدری سطح ن
کولبی یمشوند».
پاییت هم بهلحاظ اقتصادی یمآیند
زنجبوار دچار ر
ر
ی
• تمایم زنان جامعه آماری تا سن  ۲۰سالگ ازدواج کرده و چند تن کودک همش بودهاند .چراکه رشایط درس خواندن برایشان
مهیا نبوده است( .عدم اجرای بند  ۳،۹و  ۱۲اصل ۳قانون اسایس)
ی
کولبان ن ر نب
خبین به زندگ ادامه یمدهند۲،زن و یگ از دخبان ر
• از مجموع ۹نمونه جامعه آماری ۴ ،نمونه با کمکهای رصف ر
خیایط یمکنند( .عدم اجرای بند ۹و۱۲اصل ۳و اصل۲۱،۲۹و  ۴۳قانون اسایس)

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

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

ن
برخ از نقل قول نمونههای آماری:
ن
کسان که
بگبم و یمگفتم
 « هیچگونه بیمهای به ما تعلق نگرفته و تنها کمیته امداد بود که من اصال دوست نداشتم دنبالش را ری
گرفی ،حاال برم از آنها درخواست پول ر ن
ن
ناچبی کنم».
زندگ من را ویران و عزیزترین کسم را ازم
•
•

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 از
هیچ نهادی مسولیت ز
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
توانبخیس و امدادی براساس اجرای اصل
تأمی »که در سه حوزه بیمهای ،حمایت ،و
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
پایهریزی شده ،هیچکدام از مفاد این قانون در مورد این گروه از زنان اجرا نیمشود و حقوقشان بصورت نظامند نقض یمشود.
ن
گرفی تبرصه ۱و ۲این ماده /بندهای الف.د.ه.ز و ح ماده )۴
(نقض نظامند بندهای الف تا ز و ط تا ک ماده  ۱خصوصا با درنظر
براساس بندهای الف.ب وج ماده  ۹این قانون که براصل جامعیت کلیه خدمات این قانون ،ر ن
تامی نیازهای اولیه در ابتدا و سپس
تضمی و ر ن
رن
رن
اگبی برای کلیه احاد ملت تاکید شده است ،اما در ارتباط با این «گروه خاص»
همچنی
کمیت و کیفیت آن و
تامی فر ر
کولبان نقض نظامند آن را شاهد هستیم.
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
نقض حقوق و عدم حمایت قانون و حقوق از این زنان طبق میثاقهای ربیالملل
ی
ن
جهان حقوق ب رش و میثاق ر ن
بیالملیل حقوق اقتصادی ،اجتمایع و فرهنگ بیان شده ،وضعیت
براساس مفاد و حقوق که در اعالمیه
که این زنان در آن قرار دارند ر
ساخی و در محرومیت ماندن است که نقض فاحش حقوق ر
ن
بش است.
نایس از در محرومیت
ی
براساس بندهای الف.ب.ج.د ماده  ،۶ماده  ،۹بند۱ماده ۱۱و بند۱ماده ۱۳میثاق ر ن
بیالملیل حقوق اقتصادی ،اجتمایع و فرهنگ؛
تامی اجتمایع ،حق ر ن
حق کار ،رشایط عادالنه کار ،ر ن
تامی نیازهای اولیه و حق آموزش در مورد نمونههای این تحقیق نظاممند نقض
یمشود.
ی
ن
جهان حقوق ر
رن
بش؛ برابری ،حق زندگ ،امنیت
همچنی براساس ماده  ،۲۲ ،۳ ،۲ ،۱بند الف  ،۲۴ ،۲۳و بند  ۱ماده  ۲۵اعالمیه
ی
اجتمایع ،حقوق اقتصادی ،اجتمایع ،فرهنگ برای رشد شخصیت ،شغل آزادو ن
شاوار و حمایت در برابر بیکاری ،برخورداری از
تامی نیازهای اولیه و بهرمندی از ر ن
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 عادی و
بدلیل اینکه تمام نمونههای آماری این تحقیق در ر
ن
قوانی ر ن
رن
اینکه فرزندانشان درس را تمام کند تقلیل یافته ،تنها به مفاد قانون حق ر ن
بیالملیل اکتفا
تامی نیازهای اولیه براساس این
شده است.

قراردادن ساختاری و سیستماتیک آنها در «سبک زندگ تروماتیک»
ی
کولبی ن
یعت اسبس ،اضطراب ،عدم امنیت ،ناامیدی ،رنج و۳ ...تن از
• براساس گفتههای تمام نمونههای آماری ،زندگ ر
ی
ر
دلخویسهای خود دست کشیده و تمام هم و غمشان
این زنان(خصوصا  ۲مادر) افشدگ شدید دارند .همه آنها از
فرزندانشان است.
ی
ن
کولبان ،خصوصا زنان
کولبی ،فشار روان بسیاری را متوجه خانواده ر
به گفته (ح.غ) ،روانشناس «:وضعیت اشارهشده زندگ با ر
کولبی هیچ ثبات
یمکند .این زنان اضطراب و اسبس زیادی تجربه یمکنند و تمام ابهامات و فشار این کار متوجه آنهاست ،چراکه ر
ی
ن
طوالنمدت و پایدار به سبک زندگیشان تبدیل یمشود که یمتوان نامش را «سبک زندگ تروماتیک»
و امنیت ندارد .رنج و ترومای
ی
ن
پریشان و رنقراری پایدارکه با زندگ هیچ نوع دیگری از زنان در جامعه قابل مقایسه نیست.
گذاشت .تجربهای از اضطراب ،ابهام،
ی
ودگ ن
روان-اجتمایع -ن
ن
ذهت این زنان یمشود .از جنبههای مختلف عملکردشان
گرفی دراین رشایط و تکرار آن منجر به فرس
قرار
ن
مختل ،بهگونه ای که نیمتوانند هدفگذاری و آینده خود را پیشبیت و برنامهریزی کنند ،درنتیجه احساس یمکنند عاملیت و
گبند که مدام چشم به راه اتفاق هستند که همششان به سالمت
فاعلیت خود را از دست داده و در وضعیت منفعیل قرار یم ر
ن
برگردد یا وضعیت بهب شود و بطورکل امیدی وایه برای بهبشدن وضعیت را دارند که از آن مطمی نیستند ،چراکه اصال نیمتوانند
ن
رن
پیشبیت کنند که همشانشان ماه دیگر زنده یمماند یا نه.
همچنی در خانواده و 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 کنند ،چون از اساس ساختار زندگیشان متفاوت است و احساس
ی
ن
گبد و از جامعه جدا یمشوند.
طردشدگ و نادیده
تاثب آن قرار یم ر
گرفی به آنها دست یم دهد و ارتباطات اجتماعیشان تحت ر
ی
بصورت کیل احساس رنکفایت در زندگ به آنها دست یم دهد و مدام چشم انتظار اتفاق بهب از رببون هستند ،پس هم از لحاظ

فردی ،شخیص 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».

کولبی
کولبان نقص عضو شده در ر
زنان با نقش مراقبت کننده از ر
•

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

کولبی شب و روزو وقت مشخیص ندارد ،خانواده را که باید کانون آرامش باشد به کانون پر از
به گفته (خ.ت) جامعهشناس « :ر
اسبس و اضطراب تبدیل یمکند .ن
زن چشم به راه ،که آیا همشش سالم بریمگردد یا نه ،آیا توانسته درآمدی کسب کند یا نه؛
ی
رن
کولبان مشکالت جسیم ،بیماری و معلولیت تحمیل یمشود.
همه اینها زندگ را برای یک زن تلخ و دشوار یمکند.
همچنی چون بر ر
ی
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
ی
نگهداری اشخاص بیمار یمشود که تمام زحمات آن بر دوش زن هست و زنان باید این کارها را انجام بدهند تا بتوانند زندگ را ادامه
همچنی اگر شپرست خانواده جان خود را از دست دهد ،چون ر
رن
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 یمدهند ،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 ،تجربه وضعیت رنج و عذاب
ی
کولبان معلول و زخیم شده و تحمل زندگ است .در این
و کنارآمدن با این رشایط تنشزا و مراقبت از فرزندان در رشایط سخت و ر
ن
عاطف با فرزند و همش ،تجربه روابط جنیس بدون اسبس با همش به حاشیه
وضعیت ،دیگر نیازها و احساسات مانند روابط
ن
ن
ن
تاثب منف دارد و آن را کاهش یمدهد و این در مورد
غب از این ،خود تجربه اسبس و
ناایمت بر نیازهای جنیس و عاطف ر
یمرود .به ر
کولبی وجود دارد ،نقش این زنان حیثیت یمشود،
این گروه از زنان سیستماتیک پیش یم رود .پس باتوجه به تعریف حیثیت که از ر
انگار نقش آنها تنها مراقب ،محافظت و تحمل این وضع یت است و آنها نقش خود را براساس این فضا تعریف یمکنند .همه این
ن
ن
درون زنان را مضاعف یمکند ،درحالیکه ر ن
انسان به کاهش تنش کمک یمکند».
تامی این نیازها برای هر
موارد تنش

ی
به حاشیه ی
بیشب این زنان در جامعه
رفی مضاعف و انزوای
«ح.غ» روانشناس در اینباره یمگوید« :این زنان در جامعه و در ارتباطات اجتمایع بهنویع طرد یمشوند .زیرا ما جامعه خییل
ی
گبند .از لحاظ فرهنگ ،اجتمایع و سبک
کولبان در جامعه به آن صورت مورد پذیرش قرار نیم ر
شلخته و پیچدهای داریم و گروه ر
ی
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
ی
ارتباط با دیگران رشد یمکند .ویل این زنان دیگریها پذیرششان نیمکنند ،درنتیجه امکان رشد تحول فرهنگ ،فردی ،تحصییل،
ی
کولبی.
پویان را مانند گروههای دیگر تجربه نیمکنند .آنهم بدلیل سبک و شیوه زندگ سخت ر
پایگاه اجتمایع برایی آنها کم هست و ی
تاخب دارندو از اساس مسله مشبک با دیگر گروهها ندارند .وقت هم مسله و دغدغه
پویان فرهنگ ،اجتمایع و تحصییل ر
پس در ی
ن
پویان برای این طبقه محروم وجود ندارد و از تمام
مشبگ موجود نباشد ،امکان تعامل روی نیمدهد .ر
بهمی دلیل فرصت رشد و ی
ی
ی
ندگ ،ن
روان و اجتمایع با عقبماندگ مضاعف روبرو یمشوند.
زوایای سالمت ،بهداشت ،ز
طلت وجود دارد .انگار درحالت معلف هستم که تکلیفمان با سنت و گذشته و
در جامعه ما انگار نویع از فردگرا ین ناقص و فرصت ر
ن
ارزشهای مدرن نامشخص است .ر ن
بهمی دلیل در نویع تعارض قرار داریم که نیمتوانیم ارزشهای انسان را بصورن که باید پایهریزی
طلت ناقص درست یمشود و ارزشهای نوع دوست و منافع مشبک شکل
و ر
تغیب دهیم .در اینجاست که فردگر یان و فرصت ر
تغیب و
کولبی هم خود نیمتواند مبنای هیچگونه ر
کولبان هم این منافع مشبک وجود ندارد .ر
گبند .در ارتباط با خانواده ر
نیم ر

تحول و ر
طلت ناقص به منافع مشبک نیم انجامدو به ر ن
چبهای
ارزیس باشد ،درنتیجه نحوه نگاه افرادی با این فردگر یان و فرصت ر
توانان این را ندارد در بطن جامعه کارآمد باشد و انسان دوست را شکل دهد .درنتیجه این
سطخ و ناکارآمد تقلیل پیدا یمکند که
ی
گبد».
درک و همدیل شکل نیم ر
ر
همچنی «خ.ت» ،جامعهشناس یمگوید« :متاسفانه درحال ن
رن
فروپایس شده ،جامعه
حارص چون شمایه اجتمایع در جامعه دچار
زیاد نگران شنوشت دیگران نیست .اخالق هم تضعیف شده ،چون بحث اصیل اخالق دیگری و شنوشت دیگریست .تضعیف
ن
کسان که توانستهاند امکانان را به دست آورند زیاد
اخالق و تضعیف شمایه اجتمایع باعث شده شنوشت دیگری و دیگران برای
کولبان در جامعه
مهم نباشد .منافع شخیص و خودخوایهها متاسفانه در جامعه بیشب شده و آنطوری که شاید و باید وضعیت ر
رن
مسولی برای رفع مشکالت آنها اقدام جدی انجام
انعکاس پیدا نکرده و مردم برای رفع نیازهای آنها اقدایم جدی نیمکنند یا
کولبان کشته یمشوند ،تعدادی از آنها کشتهاند ،تعداد زیادی زخیم شدند و مشکالت عدیده ای برای خانواده
نیمدهند .سالهاست ر
ی
ن
مسولی و نه بخش عمده ای از جامعه در مورد زندگ
بوجود آمده ،اما آنطوری که شاید و باید در جامعه بازتاب نداشته و نه
ر
کولبان و خانواده آنها احساس مسولیت نیمکنند و این بریمگردد به ضعف اخالق و شمایه اجتمایع که در جامعه وجود دارد.
ر
وضعیت جامعه االن هم بهگونهای است ،چون مشکالت خییل زیاد است ،چون وضعیت اخالق در یک حالت بسیار بدی قرار
ی
دارد ،مردم بیش از آنکه نگران سیهروزیها و بدبخت دیگران باشند ،سیع یمکنند به وضعیت زندگ خود برسند یا بعضا سواستفاده
هم کنند ،مانند ر ن
کولبان ،نوجوانان و زنان سواستفاده یمکنند ،به این دلیل که هزینه کمبی
همی باندهای قاچاق که از وضعیت ر
را به زنان و جوانان یمدهند درجهت اهداف و منافع شخیص».

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

مهمترین چالشهای تحقیق:
•
•
•
•
•
•
•

زمانبی ،بهدلیل عدم دسبیس مستقیم به نمونهها
ر
عدم موافقت بسیاری از زنان جهت رشکت در این تحقیقات و گفتگوها
همی دلیل تحقیق توسط ر ن
اعتماد زنان به تحقیق و عواقب آن ،به ر ن
ابطیت 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 دستگاههای امنیت
ن
مصون بمانند و این پروسه کار را طوالنتر کرد.
مستندسازی از ویدیوها و صداهای این زنان ،هدف تحقیق را نمایانگرتر یمکرد ،اما جهت حفاظت از امنیت ن
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 ویل اصیل
بشی بیشب در رابطه با وضعیت این زنان که از قربانیان ر
ن
انسان و اجتمایع قرار گرفتهاند.
معیون از نقض اولیه حقوق
کولبی هستند .چراکه در چرخه
پدیده ر
ر
کولبی ،آینده و نقض حقوق کودکان در چرخه این آسیب ر ن
نب یمتواند یگ دیگر از موضوعات
وضعیت فرزندان خانواده ر
ر
تحقیقات جامعهشنایس و حقوق بشی باشد.
ن
ن
ن
بدلیل عدم برخورداری این زنان از هیچگونه حمایت قانون و انسان توسط حکومت و رنبداخی به وضعیت 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 :این گزارش  ۹صفحهای ،مخترصی از تحقیق انجام گرفته است که تالش کرده درگ عمویم از وضعیت این زنان را ارائه دهد.
گزارش آن را که در بیش از ۲۰صفحه آماده شده را اینجا بخوانید .البته جزییات بیشبی از تحقیق در تمام ن
می و ویدیوی گفتگوها
وجود دارد که برای اعتبار تحقیق محفوظ و مستند یم شود 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 و فاریس)
لینک دو انیمیشن مربوط به ر
•
•
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