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 خودسوزی وخودکشی

 فرياد کمک طلبی زنان مناطق محروم لرنشين

 

 ھزار نفر بر اثر خودکشی جان خود را از ٣٠ بيش از ١٣٩١ تا ١٣٨٠ھای  بين سالطبق آمار پزشکی قانونی کشور 

  ) ١.(دست داده اند

آمار «: ديگو ی پزشکی تھران م پزشکی دانشگاه علوم  روانیرئيس انستيتو» جعفر بوالھری«به گزارش تھران امروز، 

  » .ھای منجر به فوت است  برابر بيش از خودکشی١٠ھا،  اقدام به خودکشی

ھا و مشکالت اجتماعی جامعه دست بکشند،  والن از انکار آسيبؤھا طول کشيد تا مس البته بايد اشاره کرد در ايران، سال

دھد و پزشکی قانونی نيز مدعی  اما اکنون اين انکار خود را از موضع عدم اعالم درست ودقيق آمارخودکشی نشان می

 نداشته یح دسترسيق و صحي تا به آمار دق شود در کشور ما باعث می ی خودکشألۀھا به مس  خانوادهیاست نگاه سنت

شود و اين  ی خانواده مئیآبرو ی و بیثتيح یک از افراد خانواده موجب بي ھر ی از شھرھا خودکشیاريم چون در بسيباش

ود داردکه اما با اين حال دسترسی به آمار تا حدی وج. امرسبب می شود مرگ ناشی از خودکشی ھرگز اعالم نشود

  . بتوان به آنھا استناد کرد

 نفر خودکشی ١١بر اساس آمارھای رسمی منتشر شده آمار خودکشی در ايران روزبه روز افزايش می يابد و ھر روز 

ھای محروم کشور  تر از ھمه استان و مھم)٢(آمار خودکشی در زنان متاھل بيش از دختران مجرد می باشد . می کنند

  .آمارھا می باشندصدرنشين جدول اين 

ترين ميزان خودکشی در کشور  ھای ايالم، خوزستان، لرستان، کرمانشاه، گلستان و کھگيلويه و بويراحمد بيش استان

  )٣( .را دارند

شناس فرانسوی تعريف روشنی از خودکشی در کتاب معروف خود به نام خودکشی ارائه می دھد و   جامعهاميل دورکيم

اين . ثر از عوامل مختلف برای حذف خود صورت می گيردأ ھرگونه عمل و رفتاری که متخودکشی يعنی«:معتقد است

  ».حذف خود ممکن است برگرفته از عوامل مختلفی می باشد

خودکشی اتفاقی نيست که در . دی و اجتماعی و فرھنگی استاھای اقتص تعريف خودکشی ھرچه باشد ناشی از آسيب

ھا به آن  ھا و سال پناھی انسانی است که شايد روزھا و ماه صل استيصال و بیيک لحظه صورت گيرد بلکه خودکشی حا
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ھای سخت  انديشيده و با آن خوگرفته چرا که راه حل ديگری پيش روی خود نداشته و چشم اندازی است که بحران

  .زندگی را با آن به سامان رساند

 داليل زھای محروم مانند ايالم ا کاری در استانحکومت نيز خود اعتراف می کند که مشکالت اقتصادی به خصوص بي

 بيکاری و ۀ مجلس درباریاست خارجي و سیت مليون امنيسيعضو كم. اصلی اقدام به خودکشی در اين منطقه است

رگذار در موضوع تلخ ين عامل تأثيتر الفساد و مھم العلل، ام علت: ھای کشور گفت  و تأثيرات آن در يکی از استان پيامدھا

   )۴(. استیكاري، بحث بی و خودسوزیكشخود

گو با خبرگزاری ايسنا با انتقاد از اين که ھنوز  و  در گفتحبيب هللا مسعودی فريدرئيس اوژانس اجتماعی کشور دکتر 

 سالمت کشور قرار ۀگذاران و برنامه ريزان حوز موضوع خودکشی  يا حتی سالمت روان در اولويت کار سياست

 ۶۵ در صد به افزايش نرخ خودکشی افراد زير ٧٩ھر يک درصد افزايش در نرخ بيکاری، : يدافزا نگرفته است، می

  )۵.(افزايد سال می

 در ھر صدھزار نفر بوده و ھمچنين لرستان با  ٧٠.١ و خوزستان   نرخ اقدام به خودکشی در ايالم١٣٨٣در سال 

 در ھر صدھزار نفر استان محروم ٩.٢مد نيزبا  بعدی و استان کھگيلويه وبوير احۀ درھر صدھزار نفر در رتب۴.١١

 در صدھزاراين ١٨ به رقم ٩١ديگری است که در رده ھای صدر جدول آمارخودکشی کشورقراردارد که در سال 

ھا نيز به ترتيب اين آمار نه تنھا کاھش نيافته بلکه تا  و بايد اشاره کرد که در ساير استان ) ۶(استان افزايش يافته است 

ھرچه مشکالت اقتصادی و اجتماعی افزايش می يابند، خودکشی نيز افزايش می . ری سير صعودی داشته استسال جا

سفانه أ و مت مستقيم وجود داردۀ ھای آماری ھمبستگی بين اين فاکتورھا و اقدام به خودکشی رابط يابد چون بر اساس يافته

مردان .  و بختياری باالترين آمار خودکشی را داشته استھای کھگيلويه و بوير احمد و چھارمحال  استان١٣٩٢در سال 

  )٧. (با سالح گرم و حلق آويز کردن و زنان با دارو و سموم اقدام به خودکشی نمودند

از اوايل قرن بيست ويکم بيشتر استنباط اين است که افزايش آمار خودکشی ناشی از زندگی ماشينی است و طبق ادعای 

 بايد  ادعاھا قاعدتاً   سرمايه داری است اما بر اساس اينۀودکشی يکی از معضالت بزرگ جامعای از روانشناسان خ عده

.  را برشمارد که منجر به خودکشی در اين جوامع می شود و در رابطه با آنھا به بحث و بررسی پرداختئیفاکتورھا

است گرچه در اين جا ھدف بحث علمی داری ھمراه بوده  آنچه مسلم است ماشينی يا صنعتی شدن جوامع با رشد سرمايه

 ۀ خودکشی بحث برای ورود به مقولئیشناسی خودکشی مطرح نمی باشد اما پرداختن مختصری به چرا و روان

ثر بر اقدام به خودکشی و افزايش آن، با توجه به شرايط سخت ؤ محروم ايران و فاکتورھای م خودکشی در مناطق

  .به نظر می آيدزندگی مردم اين مناطق الزم وضروری 

 اجتماعی می دانند که حاصل روابط اجتماعی می باشد اما بايد  ای اکثر روانشناسان و جامعه شناسان خودکشی را پديده

ثر در خودکشی در مناطق محروم را می توان مشکالت اقتصادی مانند فقر و ؤترين فاکتورھای م گفت يکی از مھم

عظيمی از اين مشکالت مربوط به عدم توسعه يافتگی اقتصادی و اجتماعی اين ھا دانست که بخش  بيکاری در اين استان

عالوه بر اين فاکتور بسيار مھم که تبعات اجتماعی و فرھنگی بسياری را به دنبال دارد ، بايد به . ھا می باشد استان

ايالم، خوزستان، : ن مانندھای لرنشي ھا، به خصوص استان ويژگی ھای فرھنگی خاص حاکم بر اقوام ساکن در اين استان

لرستان ، کھگيلويه و بوير احمد و چھار محال بختياری در ارتباط با زنان اشاره کرد، مانند فشارھای روحی و روانی 

 فشارھای روانی ناشی از ئیناشی از تفاوت نگرش به زندگی، اعتياد ھمسر، عدم موفقيت در تشکيل خانواده و از سو

زنی که با اجبار . باشند ھا و ناماليماتی که برای فرد قابل تحمل نمی ای اجباری و محروميتھ ازدواج، شرايط اجتماعی

با پيراھن "سروسامانی مواجه می شود که ھيچ گريزی ندارد،  پدر و خانواده پا به خانه بخت می گذارد اما با زندگی بی

ھد توانست ناماليمات زندگی را تحمل کند؟ اعتياد ، تا چه مدت خوا"کند  شوھر را ترک ۀسفيد آمده بايد باکفن سفيد خان
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 اين مشکالت ۀھم. از طرفی ھيچ حامی در اين بحران ويران کننده ندارد... کاری ھمسر وبيھمسر، کتک خوردن، فقر، 

 که امکان طالق ئیبه ھر حال در محيط ھا. ابديی  صبر او را لبريز خواھد کرد و راھی جز خودکشی نمۀروزی کاس 

  . احتمال خودکشی بيشتر است،و جدا شدن مشکل بزرگی باشد

ھای کمتر  توسعه يافتٔه کشور شاھد اين ھستيم که نسبت طالق در استان يافته و کمتر ھای توسعه در مقايسٔه بين استان

تر است اما در عوض اقدام  نئي پاتر مثل گيالن و تھران ھای توسعه يافته توسعه يافته مثل ايالم و لرستان نسبت به استان

  )٨.(تر است به خودکشی و خودسوزی زنان باال

 جز ئیکنند، بعد از اين ھمه مشکالت پناھگاه آخر جا وقتی خانواده و جامعه ھيچ حمايت و کمکی به زنان آسيب ديده نمی

 معضل عظيم اجتماعی است اين يک. برای زنی که ھيچ راھی ندارد(!) آغوش سرد خاک نخواھد بود، پايان ھمه چيز

: ال مختلف عوارض ناشی از آن مانندکه ھرچه تنگناھای زندگی عرصه را بر مردم مناطق محروم تنگ می کند به اشک

ھای ايالم، خوزستان و  خودسوزی زنان در استان. خود را بيشتر بروزمی دھد....خودکشی، طالق و اعتياد، تن فروشی،

ھا را در صدر  تر از ھمه توسعه نيافتگی، اين استان ن بعد از نرخ بيکاری وفقر و مھمکھگيلويه و بوير احمد و لرستا

حل مشکل اشتغال و استقالل مالی زنان و دختران در اين مناطق می تواند گره بزرگی از . اخبار و آمار قرارداده است

  .مشکالت آنان را در اين مناطق باز کند

 بزرگی بود که حاصل يک سيستم ۀفاجع) ٩ (١٣٨٩ در ماھھای پايانی سال خودسوزی پنج زن باردار در خرم آباد 

ترين لحظات زندگی است، برای  بيمار و نابرابر جامعه است ، مادری که منتظر تولد فرزندی است و اين انتظار شيرين

ا اين خودويرانگری او چه اتفاقی می افتد که به شعله ھای آتش تن می سپارد؟ و چرا؟ چرا مرگی به اين شدت خشن؟ آي

ھنده است، درا می توان حس کرد؟ راھی که قربانی، قربانی فقر و بدبختی و بی پناھی انتخاب کرده، راھی بسيار تکان 

دھد، اما  دھد، خانواده به او پناه می گاھی وقتی جامعه به يک انسان پناه نمی! قربانی ھرگزحس و درک نشده است ئیگو

  .اند يچ پناھگاھی نداشتهزنان مزبور گويا راه به ھ

دھند بلکه علل خودکشی را در  سف بسيار است که سردمداران حکومتی نه تنھا ھيچ اھميتی به اين مشکل نمیأجای ت

 با روی آوردن به دين و قوی کردن  شناسی ندارد و انتطار دارند که مردم  علمی و روانۀدانند که ريش عواملی می

  . خودکشی خود داری کنندشان به خدا از اقدام به ايمان

.  خودسوزی دو خواھر نوجوان درودی در مقابل دادگستری درود بوديمۀدر روزھای گذشته نيز شاھد اخبار تکان دھند

پرداختن .  مشکالت فرھنگی بزرگی است که زندگی دختران و زنان را در اين مناطق به شدت تھديد می کندۀاين از جمل

تھديد .  شدن استءکه اکنون دوباره در حال احيا" خون بس"و يا ھمان فرھنگ منحط ديه با زندگی دختران نوجوان 

ھا يا نھادھای مترقی و مردمی زندگی و سرنوشت زنان و دختران را در اين  بزرگی است که به علت عدم وجود سازمان

داند که   حمايت از زنانی می کنونی در اروپا جامعه و دولت خود را موظف بهۀدر جوامع پيشرفت. مناطق تھديد می کند

ن حضوردارند تا به اين اباشند و مراکزی به ھمراه مشاور آسيب ديده يا در معرض آسيب پذيری جسمی يا روانی می

البته بايد .  به دست آورند و در اکثر موارد قانون حامی زنان استزنان کمک کنند تا جايگاه اجتماعی خود را مجدداً 

ھا تالش کردند  ھای سال برای رسيدن به اين خواسته  مبارزه و تالش پيگير زنانی بوده که سالگفت که اين امکان حاصل

ھای امن برای زنان و دخترانی که در معرض خطر  در ايران نيز با ايجاد خانه.اند و دست از زندگی و آسايش خود شسته

ر شدن در باندھای خطرناک تن فروشی، توان از افزايش روزافزون خودکشی و فرار دختران و گرفتا باشند می می

  .اعتياد و قاچاق جلوگيری کرد
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 اين دختران نوجوان و ساير زنان فريادی است که جامعه و تک تک ما را  در پايان بايد گفت که خودسوزی و خودکشی

 ممکن از وقوع ھر شکله ھا ما چون زنانی پيشگام قدم جلو نھاده و ب به کمک می طلبد وبايد برای کمک به اين انسان

  . اين جنايت فجيع جلوگيری کنيم

   :منابع 
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