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االنتحار شنقًا من أبرز أساليب إنهاء الحياة في إيران ()Getty

تتزايد حاالت االنتحار ومحاوالته في إيران على وقع األزمات االقتصادية واالجتماعية المتفاقمة بعد
العقوبات األميركية ،وفق ما يوثقه تحقيق «العربي الجديد» والذي يتتبع أكثر الفئات التي تقع ضحية للظاهرة
ومناطق انتشارها

االنتحار
في إيران

األسلحة أو الشنق أو القفز من مكان مرتفع».
وأضــاف أن «ثمة تقديرات بــأن بعض حاالت
اإلق ـ ـ ــدام ع ـلــى االن ـت ـح ــار ب ــن الـ ــذكـ ــور ،وال ـتــي
ال ت ــؤدي إل ــى املـ ــوت ،ال يـتــم اإلبـ ــاغ عـنـهــا أو
ال ي ــرغ ــب هـ ـ ــؤالء ف ــي ال ـح ـص ــول ع ـل ــى ال ــدع ــم
الطبي الـنـفـســي» ،عــازيــا ذلــك إلــى أن «اإلن ــاث
غالبا مستعدات أكـثــر مــن الــذكــور للحصول
على الـخــدمــات الطبية للتغلب على املشاكل
النفسية ،فهن أكثر انفتاحا وتقبال لهذا األمر،
وإظهار مشاكلهن ،لكن الرجال ليسوا هكذا».

ترد اقتصادي واجتماعي
يفاقم الظاهرة

طهران ـ صابر غل عنبري

انتحر الشاب اإليراني حميد رضا
شنقا في بيته ،العام املاضي ،وترك
خـلـفــه زوجـ ــة واث ـن ــن م ــن األب ـن ــاء،
عجز عن رعايتهم بسبب ديونه املتراكمة ،كما
تقول عائلته القاطنة في منطقة ري ،جنوب
طهران ،موضحة أن رضا البالغ من العمر 42
عاما ،كان يعمل في مطعم براتب زهيد يوازي
 100دوالر تقريبا ،وبعد تفشي كورونا وإغالق
املطاعم ،اضطر إلى العمل في نقل الركاب عبر
دراج ـت ــه ال ـن ــاري ــة ،لـكــن ال ـعــائــد ل ــم يـكــن يكفي
نفقات العائلة ،ما دفعه إلــى سحب مدخراته
التي تبلغ نحو  3آالف دوالر ،واقتراض ألفني
آخــريــن الستثمارها فــي الـبــورصــة ،غير أنها
هــوت وفـقــد الـشــاب «ال ـهــادئ»  %70مــن املــال،
فــدخــل فــي حــالــة اكـتـئــاب قبل انـتـحــاره .ويعد
رضـ ــا واحـ ـ ــدا م ــن ب ــن  3589م ـن ـت ـحــرا ،خــال
الـشـهــور الثمانية األول ــى مــن ال ـعــام اإليــرانــي
املاضي (بدأ في  21مارس /آذار  2020واستمر
حتى  21مــارس  ،)2021ما يكشف عن ارتفاع
بـنـحــو  %4.2بــاملـقــارنــة مــع الـفـتــرة ذات ـهــا من
ال ـعــام ال ــذي سـبـقــه ،وف ــق إف ــادة الــدكـتــور أمير
حسني جاللي نــدوشــن ،رئيس لجنة الوقاية
من االنتحار بجمعية األطباء النفسيني غير
الحكومية ،وال ــذي لفت إلــى أن منظمة الطب
الـعــدلــي الـتــابـعــة للسلطة الـقـضــائـيــة ووزارة
الصحة ،املخولتني رسميا باإلعالن عن أرقام
االنتحار ،لم تعلنا عن األرقام الرسمية منذ 20
نوفمبر /تشرين الثاني  .2020ويبلغ املعدل
الـيــومــي لـحــاالت االنـتـحــار فــي إي ــران نحو 15
حالة ،غير أن محاوالت االنتحار غير الناجحة
والـتــي تـحــاول األس ــر إخـفــاء هــا وال تــرغــب في
الكشف عنها ،تصل نسبتها إلــى مــا بــن 20
و 30ضعف حاالت االنتحار الفعلية ،أي نحو
 250حالة يوميا في عموم إيران ،وبني  40إلى
 90حــالــة فــي العاصمة ،وفــق تقدير نــدوشــن،
الذي استقاه من أرقام رسمية ،قائال« :معدالت
االنـتـحــار فــي إي ــران أقــل مــن الـعــاملـيــة ،إذ تبلغ
 6م ــن ب ــن ك ــل  100أل ــف ش ـخــص ،واملـتــوســط

الـعــاملــي  9لكل  100ألــف شـخــص ،وفــق تقرير
صادر عن منظمة الصحة العاملية في يونيو/
حزيران املاضي» ،لكن بالرغم من الرقم السابق
ت ـش ـهــد مـ ـع ــدالت االن ـت ـح ــار ف ــي إي ـ ـ ــران زيـ ــادة
سنوية ،إذ ارتفعت مــن  3306حــاالت فــي عام
 2015إل ــى  5143حــالــة ع ــام  ،2019أي بنسبة
زيــادة  56في املــائــة ،كما ارتفعت سنويا منذ
ع ــام  2016وح ـتــى ع ــام  ،2019بنسبة ت ــراوح
بــن  %8و ،%10وفـقــا ملــا ورد فــي «الـبــرنــامــج
الوطني للوقاية من االنتحار» ،والــذي أعلنت
عنه وزارتا الصحة والداخلية اإليرانيتان ،في
فبراير /شباط .2021

اإلناث في صدارة المقدمين
على االنتحار
في عام  ،2019سجلت وزارة الصحة اإليرانية
 102.819مـحــاولــة انـتـحــار فــي أن ـحــاء إي ــران،
 63.2فــي املــائــة منها تـعــود لــإنــاث و%36.5
للذكور ،إال أن أرقام الحاالت املؤدية إلى املوت
الحتمي بــن الــذكــور أكـثــر مــن األن ــاث ،إذ من
بني  5143حالة انتحار في العام نفسه 3626
لـلــذكــور ( ،)%70.5و 1517لــإنــاث (،)%29.5
ب ـح ـســب «الـ ـب ــرن ــام ــج ال ــوط ـن ــي ل ـل ــوق ــاي ــة مــن
االنتحار» ،والذي كشف أن من بني املنتحرين
 %7.8أطـ ـف ــال وأحـ ـ ـ ـ ــداث ،أعـ ـم ــاره ــم أق ـ ــل مــن
 18عــامــا ،و %21فــي عمر بــن  18و 24عاما،
و %13.9من الفئة العمرية بني  25و 29عاما،
و %25.5أعمارهم بني  30و 39عاما ،و%15.4
بــن  40و 49عــامــا ،و %8.4فــي الفئة العمرية
بني  50و 59عاما و %7.9من  60عاما فصاعدا.
وي ـف ـســر ال ـط ـب ـيــب ال ـن ـف ـســي ج ــال ــي نــدوشــن
زيـ ــادة م ـح ــاوالت االن ـت ـحــار ب ــن اإلنـ ــاث وفــي
الوقت نفسه زيادة عدد املنتحرين الذكور ،بأن
محاوالت االنتحار عامليا بني اإلناث أكثر من
الذكور ،ويعود نجاح محاوالت الذكور أكثر
مــن اإلن ــاث إلــى أن «الـنـســاء ع ــادة يستخدمن
طــرقــا مثل تـنــاول األدوي ــة واألقـ ــراص ،والتي
يمكن إنـقــاذهــم مــن امل ــوت عبرها فــي حــال لم
يفت الــوقــت ،مقارنة بالرجال الــذيــن يلجأون
إل ــى ال ـط ــرق األك ـث ــر خـ ـط ــورة ،م ـثــل اس ـت ـخــدام

زادت نسبة الفقر
في إيران خالل العام
الماضي بنسبة
 38في المائة
 30في المائة
من اإليرانيين
يواجهون
اضطرابات نفسية

عــاقــة الـــوضـــع االقــتــصــادي
بتفاقم االنتحار
ثمة عــوامــل اقـتـصــاديــة واجتماعية مرتبطة
بـ ـه ــا تـ ـق ــف وراء االرتـ ـ ـف ـ ــاع امل ـس ـت ـم ــر ل ـع ــدد
املنتحرين ومن يحاولون إنهاء حياتهم ،كما
يرى الخبير جاللي ندوشن ،مشيرا إلى تفاقم
الــوضــع االق ـت ـصــادي عـلــى خلفية االنـسـحــاب
األم ـيــركــي مــن االت ـف ــاق ال ـن ــووي (ع ــام ،)2018
وت ـشــديــد ال ـع ـقــوبــات أدى إل ــى ع ــدم اسـتـقــرار
اقـتـصــادي فــي األس ــواق املالية وزي ــادة نسبة
الـتـضـخــم .وي ـق ــول رئ ـيــس لـجـنــة الــوقــايــة من
االنتحار إن الفقر والبطالة والتضخم عوامل
خطيرة تــؤدي إلــى زيــادة األم ــراض النفسية،
الفتا إلى أن  73في املائة من حاالت االنتحار
سجلت فــي هــوامــش املــدن واألريـ ــاف ،فسكان
هذه املناطق يعيشون بدخل أقل ويواجهون
«الفقر والتمييز والبطالة ووضعا اجتماعيا
وص ـح ـيــا س ـي ـئ ــا» ،مـضـيـفــا أن ال ـع ـيــش على
الهوامش يقلل فرص الوصول إلى الخدمات
ال ـص ـح ـي ــة ل ـك ــون ـه ــا غ ـي ــر مـ ـت ــوف ــرة ف ـي ـه ــا ،ثــم
إن سـكــانـهــا لــديـهــم أول ــوي ــات ق ـصــوى أخ ــرى
ف ــي ح ـيــات ـهــم ،تـتـمـثــل ف ــي تــوف ـيــر حــاجــاتـهــم
األساسية مثل الغذاء والسكن.
وزاد الفقر في إيران خالل السنوات األخيرة
بشكل الفــت على خلفية األزمــة االقتصادية
الناتجة عــن الـعـقــوبــات األمـيــركـيــة الشاملة.
وي ــؤك ــد مــركــز دراس ـ ــات ال ــرخ ــاء االجـتـمــاعــي
ال ـت ــاب ــع ل ـ ــوزارة ال ـت ـع ــاون وال ـع ـم ــل وال ــرخ ــاء
االجـتـمــاعــي فــي أح ــدث بـحــث ل ــه ،نـشــر فــي 4
أغ ـسـطــس /آب  ،2021إل ــى أن أك ـثــر مــن ثلث
أف ـ ــراد ال ـش ـعــب اإلي ــران ــي ال ـبــالــغ ع ــدده ــم 85
مليون نسمة ،يعيشون ضمن معدالت الفقر
املــدقــع بعدما زادت نسبة الفقر خــال العام
املاضي بنسبة  38في املائة .ويضيف التقرير
أن نسبة الفقر سجلت «ارتفاعا كبيرا» خالل
ع ــام ــي  2018و ،2019أي ب ـع ــد االن ـس ـح ــاب
األميركي من االتفاق النووي وإعــادة فرض
العقوبات على إيران ،لتصل إلى  ،%32الفتا
إلى أن أكثر من ثالثني مليونا من اإليرانيني
ب ــات ــوا ض ـم ــن ن ـط ــاق ال ـف ـق ــر املـ ــدقـ ــع .وت ــؤك ــد
نـتــائــج بـحــث عـلـمــي ح ــول تــأثـيــر االقـتـصــاد
على االنتحار في إيران ،في ثالثني محافظة
إيــران ـيــة ،مــن ال ـعــام  2007إل ــى  ،2021نشرته
مـجـلــة «ع ـل ــوم شــرطــة ه ـم ــدان» امل ـح ـك ـمــة ،أن
العوامل االقتصادية لها «تأثير ذو مغزى»
ع ـلــى االن ـت ـح ــار ف ــي الـ ـب ــاد ،وي ــؤك ــد الـبـحــث
أنــه مــع تحسن املــؤشــرات االقتصادية خالل
بعض هــذه الـسـنــوات ،ومــا تبعه مــن ارتـفــاع
منسوب األمــل باملستقبل ،تراجع االنتحار،
لـكـنــه ارت ـف ــع م ــع زي ـ ــادة الـتـضـخــم والـبـطــالــة
وهـبــوط الــدخــل .وتــوضــح النتائج أن زيــادة
البطالة بنسبة مئوية واحدة ترفع االنتحار
بنسبة  .%12وزادت ال ـظــروف االقـتـصــاديــة

الصعبة خــال الـسـنــوات األخـيــرة والناتجة
عــن الـعـقــوبــات األمـيــركـيــة ،املـشــاكــل النفسية
في املجتمع اإليراني ،حيث بات نحو  30في
املــائــة مــن اإليــرانـيــن يــواجـهــون إضـطــرابــات
نـفـسـيــة ،ك ـمــا ي ـق ــول الـطـبـيــب الـنـفـســي أمـيــر
حسني جاللي ،مشيرا إلــى أن «الفقر له آثار
متعددة ،منها أيضا الحرمان مــن الوصول
إل ــى خــدمــات الـصـحــة النفسية أو الــوصــول
إليها بشكل غير كاف».

السم األكثر انتشارا
يلجأ املنتحرون إلى أساليب متعددة إلنهاء
ال ـح ـي ــاة ف ــي إي ـ ـ ــران ،أه ـم ـهــا ال ـش ـنــق وال ـح ــرق
وتـ ـ ـن ـ ــاول الـ ـس ــم والـ ـقـ ـف ــز مـ ــن مـ ـك ــان م ــرت ـف ــع،
ويضيف الطبيب النفسي حسني أسدبيغي
أن املناطق الزراعية مثل املحافظات الشمالية،
ي ـن ـت ـشــر ف ـي ـهــا االنـ ـتـ ـح ــار ع ـب ــر تـ ـن ــاول ال ـس ــم،
خ ــاص ــة فــوس ـف ـيــد األل ــوم ـن ـي ــوم املـ ـع ــروف في
إيران بـ«قرص الرز» (قرص برنج) ،املستخدم
ملــواج ـهــة اآلفـ ــات ال ــزراع ـي ــة ،كـمــا أن االنـتـحــار
ح ــرق ــا ه ــو األكـ ـث ــر انـ ـتـ ـش ــارا ف ــي امل ـحــاف ـظــات
الغربية مثل إيالم وكرمانشاه.
وزادت نسبة الوفيات بسبب تناول سم قرص
الـ ــرز  35ف ــي امل ــائ ــة ،خ ــال ال ـش ـهــور الـخـمـســة
األولى من العام املاضي ،إذ انتحر خالل هذه
الفترة  428شخصا بهذه الطريقة ،وفقا لتقرير
صادر عن منظمة الطب العدلي اإليرانية ،في
 17أكتوبر /تشرين األول املاضي.
انتشار االنتحار غرب إيران
تعد محافظات إي ــام وكــرمــانـشــاه ولرستان
وهـ ـم ــدان وك ـه ـك ـي ـلــويــة وب ــوي ــرأحـ ـم ــد ،غــربــي
إيران ،األعلى في معدالت االنتحار ،كما يقول
الخبير االجتماعي الــدكـتــور أمـيــد ق ــادرزادة،
أسـتــاذ علم االجـتـمــاع فــي جامعة كــردسـتــان،
غــربــي ال ـبــاد ،لــ«الـعــربــي الـجــديــد» ،موضحا
أن «االنتحار في هذه املحافظات منتشر بني
فئة الشباب وتحديدا النساء أكثر من غيرهن
ملعاناتهن مــن آثــار عــدم املـســاواة وافتقارهن
ملصادر القوة ،ما جعلهن عاجزات عن تنظيم
شــؤون حياتهن ،واختلت عالقاتهن بالبيئة
املحيطة بهن» .ويــؤدي الصراع بني األصالة
وال ـحــداثــة ،كـمــا يـقــول الخبير ق ـ ــادرزادة ،إلــى
اش ـتــداد ضغط الـقــوالــب التقليدية املتصلبة
وضعف الهياكل الرسمية في خلق فرص عمل
وعالقات وشراكة اجتماعية لهذه الفئات ،ما
يسفر عن تفاقم الضغوط عليهم ،ويجعلهم
عاجزين عن التغيير والتعبير عن مطالبهم
وتـحـقـيـقـهــا ،ول ــذل ــك ي ـل ـجــأون إل ــى االن ـت ـحــار
للتخلص من الوضع املعقد الذي يعيشونه.
وال ت ــوج ــد ع ـق ــوب ــة ف ــي الـ ـق ــوان ــن ال ـجــزائ ـيــة
اإليــران ـيــة ملــن ي ـقــدم عـلــى االن ـت ـحــار أو يشرع
ف ــي ذلـ ــك ،وبــال ـتــالــي ال يـمـكــن مــاحـقــة ه ــؤالء
األشـ ـ ـخ ـ ــاص ،ك ـم ــا يـ ـق ــول امل ـح ــام ــي اإلي ــران ــي
الدكتور عبد السالم أرشدي.
كـمــا أن الـتـحــريــض أو امل ـعــاونــة لـيــس جــرمــا
وال ت ـتــرتــب عـلـيــه ع ـقــوبــة قــانــون ـيــة ،بحسب
إف ـ ــادة أرش ـ ــدي ل ــ«ال ـعــربــي ال ـج ــدي ــد» ،مـشـيــرا
إل ــى أن م ــن يـحـضــر أدوات االن ـت ـحــار أو يــدل
شخصا على طريقة إنهاء حياته ،سواء فشل
أو نجح في االنتحار ،ال ُيعاقب قانونيا ،إال
فــي حــالــة استثنائية فـقــط ،إذا كــان ذلــك عبر
الفضاء االفتراضي وفق املادة  743من قانون
العقوبات اإلسالمية.

