
 
 

 
 

  
ی

صاد سیاس
نقد اقت

 

اسفند
 

1041
 

 زنان کولبر:

های ، زندگیپرتالطمکار 
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 : مریمیک

وگوی تلفن را پاسخ داد. نامم را گفتم تا اگر هماهنگی گفت از بوق دومپس 

مان را فراموش کرده، به او یادآوری کنم، اما یادش بود. گفتم روایتش را با نام تلفنی

 سال دارد و 34 1خودش بازگو نخواهم کرد، اما گفت مشکلی با این کار ندارد. مریم

نانم حالل است،  ،قربانت برومکنم ی که نمیدزد»کند: سال است کولبری می هفت

چرا قایمش کنم. کولبری سخت است اما شرف دارد، جلوی کسی دستم دراز نیست، 

ها کار نیست، برای من کار کجا بود. چه کار سربار کسی نیستم... برای مردان و جوان

روزی که شوهرم مرد یا باید دوباره ازدواج  ...کردمیمدیگری به جز کولبری باید 

وست کردم؟ دهایم چه میکردم، ولی با بچهکردم تا سرپرستی داشته باشم یا کار میمی

شان باشد و به سرشان منت بگذارد... یکی از آشناها نداشتم کسی جز خودم سرپرست

بود، وقتی دوست بود من را معرفی کرد. خداروشکر آدم خوبی  2یچنیتضمکه با یک 

گذارند زنان گویند در بعضی شهرها نمیفهمید بچه دارم راحت قبول کرد، آخر می

دهد...کمر و پا هایشان را کی میگویند سخت است، اگر بمیرند جواب بچهبروند، می

دارند، ها بیشتر هم برمیتوانم بردارم اما بعضیکیلو نمی 34برام نمانده، بیشتر از 

بریم که دست خالی ها هم از اینجا با خودمان چیزی می. بعضی وقتها هم کمتر..بعضی

 «نباشیم و چیز بیشتری گیرمان بیاید...

 

  

                                                      
ام مستعار وگو داشتهها شخصاً گفترغم موافقت، طبق اخالق پژوهش اسم دو نفری را که با آنعلی. 1

ها منتشر شده و در این جستار آورده شده با نویسندگان هایی که در رسانهام. مسئولیت گزارشذکر کرده

 هاست.آن

ها در واقع واسطه میان کولبران و صاحبان بار و محموله هستند. مالکان بار وقتی که چیتضمین. 2 

چی امنیت بار و عبور امن را از روند. تضمینشان را وارد بکنند، به سراغ این افراد میبخواهند اجناس

تر هستند ولبران قدیمیها گاهی کچیکند و اوست که با کولبران در ارتباط است. تضمینمرز تضمین می

 دهند.گری را انجام میکنند یا فقط کار واسطهکه یا همچنان کولبری می
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 دو: آمینه
کردی  یاش را در شلوار مردانههای نارنجیای با گلآمینه دامن لباس زنانه سرمه

خیم ضای نان است که الی پارچه عدد 344کند. بارش مشکی که به پا دارد پنهان می

د. کشپیچد و آن را به دوش میرا دورش می استگذاردشان و طنابی که آن نزدیکی می

تر خودنمایی کند، بند اش کمتا موهای جوگندمی کشدشال مشکی را جلو می

 ساله ۰4آمینه  .شودویله در عراق میروستای ته یکند و روانههایش را محکم میکفش

هنگ مرزی به زنانی که  روزهابعضی »رود. ها باال میاست، با قامتی خمیده از صخره

دهد با گذاشتن کارت ملی از مرز عبور کنند، اما برند اجازه میبه آن طرف مرز نان می

ن بار زمانخستین ...است که باید از مسیر قاچاق به آن طرف برویم ییروزهاامروز از آن 

سال داشتم و همسرم  ۶۰بود که شروع به کولبری کردم. آن زمان جنگ ایران و عراق 

فرزندم را سیر  3توانستم شکم سختی میتازه فوت کرده بود. شرایط بدی داشتم. به

کنم. با یکی از دوستانم به نام زهرا که شرایطش مثل خودم بود، حرف زدم تا برای حل 

که از قبل مشغول به این کار « اجگوهرت»مان به کولبری برویم. با هم سراغ مشکالت

ر ترسید بالیی سبود رفتیم و از او خواستیم که ما را هم با خود ببرد. گوهرتاج که می

اش که بیرون آمدیم به زهرا گفتم اشکالی ندارد بیا خودمان ما بیایید قبول نکرد. از خانه

لی شد، با تمام پویبا هم برویم مثل بقیه. آن زمان گازوییل بیشتر از هرچیزی قاچاق م

شد خریدیم، هر کدام دو دبه روی می لویک ۰4که داشتیم چند لیتر گازوییل که تقریباً 

جا پر از مین است، آن»دهد: راه را نشان می...« مان گذاشتیم و راهی عراق شدیمدوش

... یاند، حرکت کنخواهی به عراق بروی فقط باید در راهی که باز کردهاگر می

اند. اما چند باری برای این کار من را گرفته ؛مان مشکلی پیش نیامدبار براینخستین

یک بار سربازی ما را گرفت، آن روز با خودم چند عدد گالبی داشتم، بلد نبودم به زبان 

کنم مارو ول کن، بیا فارسی حرف بزنم از ترسم به زبان کردی گفتم خواهش می

 کولبری روزهااین. خندندمی من حرف این به دوستانم هم هنوز. بخور «یرمهه»
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 مشک سیرکردن راه در هاخیلی بود، مین از پر هاراه این تمام قبالً. است شده ترآسان

 4.«شان به روی مین رفتندو خانواده خود

 

 سه: صفیه
آبی که مرز  یهادقیقه صبح صفیه در کنار نرده 0:۶4شاید اگر آن روز ساعت 

یستاده ، اما او اافتادی، در صف نایستاده بود، این اتفاق نمکندیمراکش و اسپانیا را جدا م

 ها را به روی صدها زنی کهوقتی است که پلیس مراکش نرده قاًیبود. این وقت صبح دق

شهری در امتداد سواحل  3تا از مراکش به ملیلیه کندیبیشتر سالخورده هستند باز م

، ندکنیاسپانیا بروند تا بارهایی را که بر روی پشت خود حمل م یمراکش و تحت اداره

نظر  ها انداخت گفت: بهبرادر صفیه پس از آنکه نگاهی به نردهروز بعد، تحویل بگیرند. 

 از مرز شاید امروز دوباره ،. اگر او آن روز صبح آنجا نبودروندیرسد به کشتارگاه ممی

تا بارهایش را بگیرد، بعد به مراکش برگردد و محموله را به تاجری که او  کردیعبور م

زنانی  هجوم این کار را بکند. تواندیرا استخدام کرده بود تحویل دهد؛ اما صفیه دیگر نم

او را به زمین زد و او زیر  رفتندیکه برای پیدا کردن بار به سمت داالن مرزی م

التحصیل ساله، فارغ 31بود که صفیه  یایگر باربران له شد. این لحظهوپای ددست

                                                      
3.https://kolbarnews.com/%d%8b%8d%8%%8d%8b%8da%af%d%8a%8d%8b%-

%d%8b%8d%8%%8d%8a%8d%8%%-%da%a%8d%8%%8d%8%%8d%8a%8d%8b%-

%d%8af%d%8b%-%d%8%%8d%8b%8d%8b%-

%d%8a%8db8%c%d%8b%8d%8a%8d%8%%-%d%8%%-

%d%8b%8d%8b%8d%8a%8d%8%%-%d%8b38d%8%%/ 

https://kolbarnews.com/%d%8b%8d%8%%8d%8b%8da%af%d%8a%8d%8b%-

%d%8b%8d%8%%8d%8a%8d%8%%-%da%a%8d%8%%8d%8%%8d%8a%8d%8b%-

%d%8af%d%8b%-%d%8%%8d%8b%8d%8b%-

%d%8a%8db8%c%d%8b%8d%8a%8d%8%%-%d%8%%-

%d%8b%8d%8b%8d%8a%8d%8%%-%d%8b38d%8%%/ 

%. Melilla 
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 یقفسه به رابه دلیل خونریزی ریوی ناشی از فش 5ادبیات عرب از دانشگاه القرویین

 ۰سینه درگذشت.

 

 و کولبر کولبریچهار: 
کولبری انجام شده دو  یکه درباره ییهاها و نوشتهطور معمول در بیشتر پژوهشبه

مورد آن حذف زنان از فرایند  نیترخورد. نخستین و برجستهمشکل عمده به چشم می

زوتیک اگ ایسوژه همچونبررسی این پدیده است و دیگری پرداختن به کولبری و کولبر 

به کولبری  »تکه نان کی«ای صرفاً اقتصادی که در پی کسب به سوژه کولبر و تقلیل

این که اجتماعی و عاملیت است؛ درحالی -و فاقد هرگونه هویت سیاسیآورده  یرو

ا غالببه کولبری  ی انجام شدهکه در بسیاری از کارهاضمن آنواقعیت نیست.  یهمه

ر ، حمل باشکلکه کولبری در همین در حالی دانند.میایران  مختص به یادهیپد آن را

 مراکش و در بسیاری از مرزهای جهان از ترکیه ،برای رساندنش به آن سوی مرز با بدن

آمیز جمعیت بسیاری از زنان و مردان است. شکلی از کار و زندگی مخاطره ،تا نپال و پرو

های این پدیده و سازوکارهای متفاوتی که آن را در بودگیاگرچه این عمومیت، خاص

 نخواهد کرد. نفیاند، مناطق مختلف تولید کرده

خشونت و مرگ  احتمال باالی ز کار سخت، پرمخاطره و در معرضکولبری شکلی ا

لفظ کردی برای نامیدن کار زنان و « رکولبه»کولبری  0است که در مرزها وجود دارد.

 اًغالبکنند. کولبران مردانی است که در مرز بارها را بر روی پشت و دوش خود حمل می

ه ی. صفیه و زنان ملیلمیبریم« لکو»گویند دهند میبرای توصیف کاری که انجام می

آمیز دیگری توهین ها با نامآننامند. البته می ۰را نیز در زبان محلی اسپانیایی پورتدور

                                                      
%.  Al-Qarawiyyin 

% .https://narratively.com/the-women-of-the-worlds-most-backbreaking-

border/ 

شود، برای مثال زنان در های دیگری از کار باربری بدنی وجود دارد که الزاماً در مرزها انجام نمیفرم. 7

 اند.ها گروهی از زنان باربر هستند که از روستا به شهرهای بزرگ مهاجرت کرده Kayayeiغنا 

% .Porteadoras 

https://narratively.com/the-women-of-the-worlds-most-backbreaking-border/
https://narratively.com/the-women-of-the-worlds-most-backbreaking-border/
https://narratively.com/the-women-of-the-worlds-most-backbreaking-border/
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ملیله  9«قاطر زنان«ها شود، به آنتر استفاده میشناسند که این روزها کمنیز می

 .کنندیمراکش م پورتدورها هر روز بارهای سنگینی را از مرز اسپانیا واردگویند. می

نان بارهایی که زورودی مهمی برای انتقال کاال به شمال افریقاست.  یملیله مرز و نقطه

یعنی ؛ کنند شکلی از تجارت چمدانی است که در مرزها جریان داردملیله حمل می

وزن این از عوارض گمرکی معاف هستند.  وبارهایی که بتوان آن را با خود حمل کرد 

 خانوار هستند که یها. بیشتر زنان پورتدورا سرپرسترسدیکیلو هم م ۰4 بارها گاه تا

سنتی و اقتصاد  یاند و در جامعهیا از همسر خود جدا شده یا همسر خود را دست داده

ها دستمزدهای بسیار کمی، ها دشوار است. آنضعیف مراکش پیدا کردن کار برای آن

گاه ناچارند برای کتک نخوردن و  ها. آنندکنیدالر برای هر سفر، دریافت م 3حدود 

ها رشوه بدهند. ارزش باالیی که از این فرایند نصیب آسیب ندیدن از نگهبانان مرز به آن

معیشت اقتصاد مردمان این منطقه  نیو همچنین کمکی که به تأم شودیمالکان بارها م

شده دولت مراکش ، باعث داردیو بار مسئولیت بزرگی را از دوش دولت برم کندیم

 نسبت به چنین روند غیرانسانی بی توجه باشد.

مرزها چیزی فراتر از مسیرها یا خطوط جغرافیایی برای  ،برای کولبران و پورتدورها

حضور  یزندگی و کار در مرز و قوانین و شیوه. در واقع، جدایی بین مناطق هستند

کنند جا کار میو کسانی که در آنمرز را برای مرزنشینان ، دولت و مقامات مرزبانی

 ،نه فقط مرز را همچون فضایی اقتصادی و پورتدورها . کولبرانکندیعینی و مجسم م

شونت تر خبلکه آن را از طریق خشونت دولتی، کشته شدن و مرگ و سایر اشکال پنهان

مورد . در مرز فقط بدن زنان و مردان کولبر برای کسب سود کنندینیز تجربه م

ها ها زندگی و مرگ آنبلکه با اعمال خشونت علیه این بدن ردیگیبرداری قرار نمهبهر

 .شودیسازی مو خشونت عادی دیآیمهرچه بیشتر تحت کنترل قدرت در

ها پیش از . تا مدتجریان دارددو شکل رسمی و غیررسمی  در ایران به کولبری

ترین ابزارهای سب و االغ از مهمقاطر و ا کولبری و استفاده از بدن، مناسبات کنونی

 ندتوانستها میبود و آن داشتن دفترچه کولبری در فرم رسمی نیازمندکولبران بود. 

                                                      
%. Mule Women 
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، هرچند موقت انتقال دهند یهابازارچه بهزمانی معین  هایکاالهای مصوب را در بازه

مال عثباتی و کاهش سختی کار و خشونتی که علیه آنان اثیری در بیأکه فرم رسمی ت

های محدود و تعداد متقاضیان خود یکی دیگر از مشکالت بود شد، نداشت. فرصتمی

که نماندند؛ ضمن آبار انتقال بار منتظر میو گاه کولبران چندین ماه باید در نوبت یک

زمان تعطیلی  حال ازدفترچه نیز انجامیده بود. با این یبه ایجاد بازار سیاه اجاره

از کولبران و ساکنان  امکان کولبری رسمی نیز 149۰در سال  مرزی موقت یهابازارچه

ری کولب گرفته شده است. شهرهای مرزی که برای امرار معاش به این کار نیاز داشتند،

که در آن کولبران ناچارند از مسیرهای  تر کولبری استفرم دیگر و رایجغیررسمی 

 عبور کنند و در معرض کشته شدن گذاری شدهمین ی بعضاًهاها و صخرهکوه، خطرناک

 نیروهای هنگ مرزی قرار بگیرند.شلیک  مین یاانفجار با پرتاب از بلندی و ارتفاع، 

 

 10سیاستپنج: کردستان؛ محلی برای اجرای مرگ
یابی سازوکارهایی که به کولبری منجر شده، قصد ندارد به ریشه حاضرجستار 

تار جساین فراتر از  ی است کههای جامع و کاملمستلزم پژوهش که این کار بپردازد، چرا

کولبر،  یخود سوژهو  کولبرانگنجد. هدف من بیش از هرچیزی پرداختن به می

که، حال، برای اینهای مقاومت اوست. با اینها و کنشزیسته و استراتژی یتجربه

در ملیلیه روشن شود، های میان کولبری در کردستان و باربری ها و تفاوتشباهت

ستیم هداخلی و مناسبات آن با دولت یعنوان یک مستعمرهناگزیر به توصیف کردستان به

 د.م کراختصار اشاره خواهکه در ادامه به

بیان غائی حاکمیت به توان آن در اعمال : »سدینویم( ۶419) 11آشیل امبمبه

دگی کند و چه کسی باید تواند زنقدرت و دیکته کردن این امر است که چه کسی می

زنده ماندن است. حاکمیت به  یبنابراین شروط حاکمیت کشتن یا دادن اجازه؛ بمیرد

)ص:  «و تجلی قدرت است. انیبنعنوان معنای اعمال کنترل بر مرگ و تعریف زندگی به

05) 

                                                      
10. Necropolitics 

%%. Achille Mbembe 
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ی حکمرانی بسیاری از ، اصطالحی که امبمبه برای توصیف شیوهسیاستمرگ

سیاست فوکو است. او با وام تر زیستداند، فرم رادیکالمیمناسب های امروزه دمکراسی

ر دانقیاد زندگی به سوی قدرت مرگ  فرمی ازرا  سیاستگرفتن از فوکو و فانون، مرگ

ها جا که امروز دیگر بخشی از جمعیتداند. به اعتقاد او از آنهای نوین میمستعمره

 ها در معرض انواعداری نوین نیاز دارد تا با قرار دادن آناستثمارپذیر نیستند، سرمایه

سیاست (. اعمال مرگ۶419ها را مدیریت کند )امبمبه، خشونت و خطرات مرگبار آن

آن حذف  مستلزم استفاده از انواع ابزارهای سیاسی، اقتصادی و نظامی است که هدف

سیاست همچنین در سطوح حال مرگهای انسانی است، با اینبرخی از جمعیت

دیت جوناپذیر و به بیان شود تا زندگی را زیستتر و در زندگی روزمره اعمال میخفیف

 ناپذیر کند.باتلر سوگ

 یهاپیچیده با دولت یاملت مدرن در ایران رابطه-کردستان از زمان تشکیل دولت

و با  و زبانی ی، مذهبیملیتحکومتی تک یایران بر پایه یهاشته است. دولتمرکزی دا

الهام از ناسیونالیسم ایرانی رویکردی استعماری نسبت به سایر اجتماعات ملی، زبانی، 

اند. چنان که با اعمال فشارهای ژئوپلتیکی، دینی و مذهبی واقع در مرزهای ایران داشته

در ها ها و فرهنگسایر ملیت یاستحاله برایو خشونت  ای کردن، امنیتی کردنحاشیه

و داخلی استعمار  . مقاومت کردستان در مقابلاندوشیدهکهویت و فرهنگ حاکم 

 کردستان هموارهطی آن  انجامیده که به روندی در تاریخی صد ساله، آسیمیالسیون

مان رضاشاه تا امروز بوده است. از ز های ایراندولتامنیتی و استراتژیک برای  یامنطقه

زایی بوده ها، خشونت و محرومیتها، حمله و یورشکردستان همواره درگیر انواع جنگ

سازی شهرها از طریق ، نظامی14۰4 یاست. جنگ علنی و حمله به کردستان در دهه

فرهنگی،  یها، انتقال آب، سلطهی زمینسازی، مصادرههای نظامی و شهرکایجاد پروژه

مذهب متفاوتی با مذهب ملت حاکم دارند در مناصب  غالباًز حضور کردها که نعت اامم

کردستان )محمدپور و  یجمهوری و امنیتی کردن منطقهکلیدی و همچنین ریاست

 های استعماری دولت در کردستان بوده است.( فقط بخشی از سیاست۶419سلیمانی، 

ه شدهایی آشکارا با خشونت و کشتن اعمال میسیاست در کردستان در دورهمرگ

ناپذیر کردن و انواع ابزارهای سیاسی، بیش از هرچیزی با زیست متأخرو در دوران 
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ار کفتح کردستان، اصطالحی که خود دولت بهاقتصادی، محیط زیستی و حقوقی. 

نابودی اقتصادی در دهه شصت  دار دوره جدیدی از محاصره سیاسی وبرد، طلیعهمی

 زدایی دنبال شد.بود. در دوران پس از جنگ و جدیدتر در کردستان روند توسعه

محدود کردن امنیتی کردن کردستان، (. به عبارت دیگر، ۶419)محمدپور و سلیمانی، 

 های مادی، بخش زیادی از جمعیت، نابودی منابع طبیعی و سایر امکانفعالیت اقتصادی

ثبات سوق دارد که کولبری یکی از اشکال آن است. سمت انجام کارهای ارزان و بیرا به 

 تر در دسترس زنان و مردانای امنحال، حتی کولبری کردن نیز آزادانه یا به شیوهبا این

های تفرص است. از یک سو فعالیت کولبری در مرز میان جرم و کار قرار گرفتهنیست.و 

گذاری شده و هنگ مسیرها و معابر مینو تعطیل شده، رسمی برای کولبری محدود 

قانون مدعی جبران  در سوی دیگر اگرچهمرزی در هرگونه اعمال خشونت آزاد است. 

چیزی جز در عمل  اما اند،خسارت به کسانی است که توسط هنگ مرزی کشته شده

ندگی و ، زسیاست با این تعلیقنشده است. در واقع، مرگ بازماندگانسرگردانی نصیب 

 زنی تبدیل کرده است.ای برای چانهلهأحیات افراد را به مس

سیاست چیزی فراتر از خشونتی است که توسط ( مرگ۶419امبمبه ) یبه عقیده

حمایت  یوظیفه تاًیمدرن که ماه یهاتی. حاکمشودیدولت برای حکمرانی اعمال م

 با بتنس در، کشندیسی را به یدک مکراواند و غالباً لقب دماز زندگی را بر عهده گرفته

برای  یترقیدق یهایو تکنولوژ ترشرفتهیخود ابزارهای پ ی حکمرانیدوران اولیه

 که اقدام به خشونت عریان بکنند.جای ایندر اختیار دارند، بهغیرقابل زندگی کردن 

ی را یمسیرها سازدیسیاست برای توضیح خشونت سیاسی ما را قادر ممفهوم مرگ

ببینیم که در آن حریم زندگی و مرگ به لحاظ سیاسی بیشتر از قوانین حکمرانی 

حت ها تآن یبر اساس کارویژه هاتیجمعشود و می با اقتصاد مدیریت تعیین ،سیاسی

 .شوندیبندی مبرای بازتولید حاکمیت و اهداف آن طبقه 1۶عنوان سودمند یا معاند

برخی  یتواند در لفافهکه میاین سیاست چندان آشکار نیست، به ویژهمرگ

 اندتویکراسی مثل انتخابات اعمال شود. در کردستان دولت از یک سو موهای دملفهؤم

وکار در ها را برای رونق تجارت و کسبوریمرزی و پیله یهاادعا کند که بازارچه

                                                      
12.Inimical 
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شهرهای مرزی گشوده و کارت کولبری را که تا سطحی دارای معافیت گمرکی است 

رای کمک به معیشت مردم در اختیار آنان قرار داده است؛ اما در همان حال کردستان ب

. با وجود کرده استاجتماعی و اقتصادی حذف  یهای توسعهریزیبرنامه اهداف ازرا 

ادواری مرز وضعیت اقتصادی و کار کولبران  یهاکولبری و باز و بسته شدن یهاکارت

ه ب شودیها توسط هنگ مرزی اعمال مثبات است. خشونتی که علیه آنمتزلزل و بی

 یارغم رشوهگاه علیبرای مثال، است.  وابسته صالحدید شخصی نیروهای هنگ مرزی

ازی تیراندهدف هم کولبران  اند، بازپرداخت کردهبه نیروهای مرزبانی  هاچیکه تضمین

گذاری شده است. حتی در دو نوبت مین 149۶. معابر کولبری از سال رندیگیقرار م

سیاست که شیوه حکمرانی مرگبنابراین وضعیت حقوقی کولبری نامشخص است. 

ایجاد  هایدر اصل یکی از زمینه ، بلکهدولت در کردستان است، نه فقط تشدید کننده

طور هبسیاست ی استعماری و مرگی کولبری با رابطهلهأحال، مساینبا  کولبری است.

 ز نبایدنی قابل توضیح نیست، در واقع از مناسبات استثمارگرانه در سطح محلیکامل 

 غافل شد.

 شش: بورژوازی رانتیر در کردستان
 یای مهم دارد و طبقهکولبری برای بورژوازی محلی و تداوم استثمار کارویژه

اگر نه آشکار،  از حامیان برد،که از تجارت قاچاق سود می کردستان تجاریبورژوازی 

ی هاتیفعالی مرزی و هابازارچهدر شرایطی که  .(1490ولی، )تداوم کولبری اما پنهان

قاچاق در شهرهای مناطق کردستان رو به افزایش است، چنان که تجاری و همچنین 

 به محیط زیست و کشاورزی و نابودی ی تولیدی و صنعتیهابخششهرها در نبود 

پاساژها و  یبا وجه مشخصه هاآنو فضای کالبدی  اندشدهفضاهای خدماتی تبدیل 

ی اقتصادی مرزی و به تبع آن کولبری سود هاتیفعالبازارها تغییر شکل داده است، 

ی اخیر در بورژوازی تجاری کرده است. در دو دهه یطبقهاین تجاری فراوانی را نصیب 

شهرهای مرزی  ساکنان مشاغل یشر کوچک کارمندان دولتی و فرهنگی، عمدهکنار ق

تر کردستان فروشندگی و کارهای خدماتی بوده است. شکاف طبقاتی که در حال عمیق

و رانت قاچاق کوچک بورژوازی که از تجارت  یشدن است به جایگزینی یک طبقه

می انجامیده است. برای مثال کنند با زمینداران و بورژوازی قدیمستغالت تغذیه می
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برساخت کولبری انجام  یدرباره 1499زاده در پژوهشی که در سال عنبری و عبده

ها و دوران رسیدهبهخواری تازهرانت« به اندآورده، از میان مقوالتی که به دست اندداده

ی موقت مرزی پدیدار هابازارچهی هاتیفعالکه با گسترش  اندکردهاشاره  »هاسهینوک

بورژوازی جدید  مهم دیگر ارتباط نزدیک ی(. نکته1499)عنبری و عبده زاده،  اندشده

ه پرور است کرانتیر کردستان با ساختار قدرت جمهوری اسالمی و استقرار روابط حامی

های دولتی در منطقه به تجارت قاچاق بپردازد. تواند با سازوبرگدر ازای این رابطه می

ها در مقابل دریافت حمایت سیاسی و ای بر این رابطه حاکم است، آنفع دو طرفهن

دهند تسهیالت قانونی و نهادی، بخشی از سود خود را به نمایندگان دولت در منطقه می

رسد کولبری محصول وضعیتی تاریخی، سیاسی، (. بنابراین به نظر می1490)ولی، 

 است. اندر کردست اقتصادی، امنیتی و اجتماعی
 

 ناپذیرانهفت: سوگ
ی زنان کولبر در بستری که در ی زیستههنگامی که به کار کولبری و تجربه

های مادی زندگی، خشونت و حذف سیاسی است، در محدود کردن امکان یمحاصره

سیاست، بنگریم بیش از پیش روشن خواهد شد که فرض عدم اعمال بستر مرگ

خشونت توسط قانون در کار و زندگی چقدر موهوم و غیرواقعی است. آشکار است که 

 14 ثباتبیای قانون خود بخشی از سازوکار تولید خشونت و مرگ است. انجام کاره

محروم  ثبات ونامند، یعنی مشاغل متزلزل، ناامن، بیکاری نیز میثباتکه غالباً آن را بی

های اعمال خشونت است. تبعات کار از بسیاری مزایای کار مزدی خود یکی از شیوه

آمیز فقط محدود به محل کار یا نوع کار مرتبط نیست، بلکه بر بسیاری از مخاطره

یرکاری زندگی همچون سالمت جسم و روان، خانواده و اطرافیان و در واقع، های غحوزه

گذارد. به همین دلیل، اگرچه کولبری یکی از بر کل ماهیت زندگی اجتماعی تأثیر می

است اما از آنجا که شدیداً در پیوند با زندگی اجتماعی  ثباتهای کار بیفرمترین افراطی

توان کار و زندگی را از یکدیگر جدا کرد؟( من مایلم کولبران است، )اساساً چگونه می

 آمیز بدانم، آن را شکلی از زندگیثبات یا مخاطرهبیشتر از اینکه کولبری را کاری بی

                                                      
%3. Precarious work 
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( تعریف کنم. اگر فقط از دریچه کار و شرایط شغلی به آن ۶443باتلر ) 13ثباتبی

(، استندینگ 199۰دیو )در تعریف بور متزلزلهای کار لفهؤبنگریم با بسیاری از م

تنیدگی حال درهم( همپوشانی خواهد داشت. با این۶410(، کالبرگ و واالس )۶411)

عنوان افرادی از جمعیتی که از لحاظ سیاسی و ابعاد زندگی کولبران به یآن با همه

قط سختی بتوان فشود که بهاند، باعث میای شدهاقتصادی، فرهنگی و اجتماعی حاشیه

سپتامبر  11از  پس کند،که باتلر اشاره می همانطورشغل به آن نگریست.  یهاز دریچ

ک ی ثباتبیجنگ و درگیری به روند معمول جهان تبدیل شده است، شرایط اقتصادی 

زمان  یجدیدی از مقررات است که مشخصهفرم اپیزود یا موقعیتی گذرا نیست، بلکه 

هژمونیک برای اداره شدن و اداره  اییوهبه ش آمیز بودنو مخاطره تاریخی اکنون است

 (.۶443باتلر،) کردن خودمان تبدیل شده است

 یی، ملیتیتجنسیت هوبینیم که چگونه وضوح میزندگی زنان کولبر به یبا مشاهده

، اهمیت فرض شدههای بیناشهروندان و زندگی یها را در رستهشان آنو پایگاه طبقاتی

های مادی محدود شده، امکان« قانون رسمی»هایی که به حکم جای داده است. زندگی

ها در معرض ی این ستمشان حذف شده و در واقع، پیشاپیش به دلیل همهدر دسترس

مرگ هایی که زندگی و سوژه 15اند.تخریب، خشونت و وضعیت رها شده قرار گرفته

( اگر ۶41۶نامرئی است، همان که به بیان باتلر )« دیگران»کم برای ها، دستآن

کس به سوگ شان را از دست بدهند، خم به ابروی کسی نخواهد افتاد و هیچزندگی

ناپذیران. رفتاری که با انواع تمهیدات قانونی و تعلیق علیه ها نخواهد نشست؛ سوگآن

کنند که مرگ به ای را خلق میهای رها شدهزندگیشود، همگی تصور کولبران می

 ها نشانه رفته است.سوی آن

سالگی  34گوید هنوز به کند. خودش میسال است کولبری می 3آراسته حدود 

جان و توانی برایش رود، ای دو بار با همسرش به کولبری میهم نرسیده است. او هفته

                                                      
%%. Precarious Life 

یح رود، توضرا که بر زنان کولبر می« هاییستم»ماهیت  توانمی نیز گراییرویکرد تقاطعبا اگرچه . 15

، اندهای مهمی که دارد و بسیاری از اندیشمندان این حوزه مطرح کردهحال به دلیل محدودیتد، با ایناد

 برد.کار باید با احتیاط آن را به
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هزار تومان از  ۶44ش را بریده است. شبی نمانده است. دیسک کمر دارد و درد پا امان

گوید: راه. می یهزار تومانش را هم باید بدهد بابت کرایه ۰4کولبری درآمد دارد که 

ه ای نان و یک شانرود برای خرید بستهتا به خانه برسیم پول یک شب کولبری می»

ساعت  14شبی .« گیردمان را نمیمرغ و دو، سه مدل میوه و خالص. چیزی دستتخم

ا مریوان، ب «تته» العبوری صعبگردنه روند در برف و بوران، حوالی مرزیکسره راه می

ترس و لرز و هزار و یک فکر و خیال. کسی غیر از شوهرش خبر ندارد که او کولبری 

د گویزنان. می یپوشاند، مثل بقیهپوشد و صورتش را میکند. لباس مردانه میمی

ا مرده»بیشتر.  هیکنند، گاخودش کولبری می مثلشناسد که زن را می 34کم دست

اش را ندارند. کیلو. بُن و قوه 44ها آخرِ آخرش دارند اما زنکیلو بار را هم برمی 34تا 

 «شود با این حجم بار بر پشت.تا زانو که در برف فرو بروی، بیرون آمدن سخت می

با  «بتوانند چرخ زندگی را بچرخانند،کنند تا با شوهرش کولبری می: »گویدآراسته می

شکسته و چشمان  یزند و آخر سر، با چهرههایی به شماره افتاده. دردمند حرف مینفس

 1۰«به نظرت مرگ به این زندگی شرف نداره؟»پرسد: به غم نشسته می

هایی هستند که بودن و زندگی آراسته و دیگر کولبران زن، فرمی از زندگی

اختارهای با نام سیاست، قانون و حق و ... هیچ اهمیتی ندارد، شان برای سنبودن

مقدار شده و بنابراین برای ساختارهای حمایتی ارزش حمایت و محافظت پیشاپیش بی

طور سیستماتیک فرودست تعیین کرده نه فقط ها را بهندارد. نظمی که زندگی آراسته

( توزیع کرده ۶443افتراقی )باتلر، ینابرابر است، بلکه همین نابرابری را نیز به شیوه

رگ به نظرت م»گوید هنگامی که می ،کنداست. توصیفی که آراسته از زندگی خود می

است،  عدالتیی توزیع عدالت و بیدر حقیقت بازتاب گستره« به این زندگی شرف نداره

 آدورنو است.« زندگی بد»بازتاب زندگی که مصداق 

ی ما است، آمیز که اکنون شکل رایج زمانهمخاطرهناپذیر شده و های سوگزندگی

ها چندین ویژگی مشترک دارند، در یک وضعیت دائمی ی آنبسیار متنوع است، اما همه

 ۶۰از : »ساله بیان تداوم و دائمی بودن این وضعیت است ۰4روایت آمینه رها شدگی. 

خت بود یم بسیار سام، همسرم که فوت شد سرپرستی فرزندانم براسالگی کولبری کرده

                                                      
16. https://kurdpress.com/fa/%%%5/ 
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کیلو گازوئیل  ۰4بار با یکی از دوستانم که یکو در شرایط بسیار بدی بودیم. تا این

سالگی  44بوژانه که در  10«خریدیم و راهی کولبری در مسیری پر از مین شدیم.

های کمرش شکست، کولبر جای همسرش که هنگام کولبری از کوه پرت شد و مهرهبه

زندگی و درمان همسرش برای او  یکمر امانش را بریده. هزینهساییدگی مفاصل شده، 

 تهش کولبری»گوید: میروز کولبری کند.  4 یابار سنگینی است و ناچار است هفته

 بمونی، هم زنده ین،افتی پایمی کوه از خوری، یامی گلوله ای ،بدبختیه، روزیهسیاه

ی تاریخ به ما یادآور ی فلسفهبنیامین در تز هشتم تزهایی درباره 1۰«.ایکارافتادهاز

که وضعیت اضطراری که در آن به سر  آموزدیسنت ستمدیدگان به ما م»شود: می

 .«، قاعده است، نه استثنامیبریم

 

ناپذیرشان کرده، هشت: در کنار یکدیگر علیه نیروهایی که سوگ

 کنند.مقاومت می
سازد. به عبارتی وقتی آمیز و خشونت با خود مقاومت میبودن در وضعیت مخاطره

ناپذیر شود، زنده ماندن سوگ کند کهمیاهمیت سیاست زندگی را چنان بیکه مرگ

ای خود پیش از هر چیزی مقاومت است. برای بسیاری از کولبران، کولبری فقط وسیله

ت، نیس« یک تکه نان»شود به دست آوردن ی میچنان که بازنمایبرای امرار معاش و آن

جا و مجبور به ترک محل زندگی ها را بیبلکه مقاومت در مقابل ساختاری است که آن

محدود ها برای آنهای زنده ماندن را دهد و امکانکند، در معرض خشونت قرار میمی

 یمهجا خاک من است، جایی که بزرگ شدم و هاین»گوید: کند. مریم میمی

جا اگر بالیی سرم بیاید کسی هست به دادم جاست، بروم کجا؟ الاقل اینکارم اینوکس

ری پذیباتلر معتقد است اگر آسیب« هایم باشد.برسد، کسی هست حواسش به بچه

ای ( مقاومت نیز که به معنای خلق شیوه44: ۶443ست )اوابستگی ما به هم  ینتیجه

                                                      
%%. https://women.ncr-iran.org/%5%5/5%/5%/women-porters-carrying-the-

burden-of-livelihood-on-their-backs/ 

%%. https://kurdpress.com/fa/%%%5/ 
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تر باشد، امری جمعی است. اگر قرار است در مقابل یستزجدید از زندگی است که قابل

خواهند بد زندگی کنیم، مقاومت کنیم، خوب زیستن را تنها در نیروهایی که می

د پذیری نبایآسیب»که در کنار دیگران آن را بسازیم.  به دست خواهیم آوردشرایطی 

از  مندیی بدنعهمجموپذیری تنها در پرتو با انفعالش شناخته شود، آسیب منحصراً

 (. 145: ۶4۶4)باتلر،  «روابط اجتماعی از جمله کردارهای مقاومت معنادار است

های ارتباطی و حمایتی پناهجویان و آوارگان رها شده توسط باتلر از شبکه

المللی آورد که با استفاده از قوانین بینمثال می نژادپرستانههای ضدمهاجری و سیاست

هایی برای عبور از مرزها هستند. او به اشکال متعدد دنبال یافتن راه دریایی و فهم آن به

ه ب»افتد: ی تاریک حیات همگانی اتفاق میکند که گهگاه از نیمهمقاومت اشاره می

توان تشییع جنازه را از تظاهرات تمییز سختی میهمین دلیل در بسیاری از کشورها به

ساله را که در راه  13خاکسپاری فرهاد، کودک کولبر (. کافی است ۶41۶)باتلر، « داد

اش پس از چهار روز فرهادی که جنازه به یاد بیاوریم. کولبری و در سرما کشته شد

زیستانش پیدا شد؛ کسانی که مثل او و بسیاری پدر و مادران دیگر جستجو، توسط هم

شان را از ترل زندگیاند تا کنبه دل کوه زده آفرینبرای مقاومت علیه نیروهای مرگ

ر روی هایی نان بسیاست بیرون بکشند. تظاهراتی خالقانه و اعتراضی با تکهدست مرگ

 عنوان نماد وضعیت عینی.ها بهدست

بازگردیم به روایت آمینه که در ابتدا بیان شد، آنجا که به هنگام گیرافتادن توسط 

جای بارها و ضرر مالی، به ی نگرانی برای از دست دادننیروهای هنگ مرزی با همه

تسلیم محض با خنده و شوخی و اقناع سعی دارد از ضبط بار و خشونتی که محتمل 

 است، جلوگیری کند. 

اند و حاال خودش خدیجه که نیروهای هنگ مرزی همسرش را در کولبری کشته

، اما من دیه میدهیدر دادگاه به من گفتند به تو دیه م» گوید:برد میکول می

نه فقط چون  کنمیقاتل او را مشخص کنند. من کولبری م خواستمی، مخواستمینم

 کنمیآنها تنها راه زنده ماندن ما را بگیرند. من گدایی نم دهمیناچارم، چون اجازه نم

ها من را یا آن رمیمی. یا در کوه مکنمیکار م ،تا وقتی جان در بدن داشته باشم

د، کنزن کولبر دیگری که به همراه همسرش کولبری میدر روایت هاوژین « .کشندیم

ها تحمیل شده مقاومت کنند: کولبری راهی است که با آن در مقابل دردهایی که به آن
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 اما بدهیم تغییر را دنیا یا برگردانیم را توانیم گذشتهنمی دانستیم کهمی خوب»

 به رو داشتیم توان که جایی تا باید پس بدهیم، توانستیم تغییرمی که را خودمان

 خاطر همین به م.آمدینمی کوتاه دردها جلوی مقابل در و داشتیمیم بر گام جلو

 انتخاب زندگی یادامه برای را کولبری و مان شدیمهمزبان مردمان از بسیاری همرنگ

می عراق و ایران مختلف مرزهای به همسرم و من که است سالی دومین . االنکردیم

 کول به را یترسبک بارهای او نسبت به من دارد وتر برمیسنگین بارهای او رویم و

 واجوری جور افراد مسیرها، این . دربریممی پیش مان رازندگی راه این از وگیرم می

 انتخاب را کار این است شان حاکمزندگی بر که شرایطی به بنا کدام هر ام کهدیده را

 دست و ندارد کردن کار جز یاچاره که پیرمردی تا گرفته تحصیلکرده اند، ازکرده

 گذر از هایی کهشانه با داند ونمی اش رواخانواده و خود بر را گذاشتن دست روی

نمی عار خود بر را کار خاطر همین بهکشد، می دوش به را زندگی بار شده خم عمر

 خودم، برای بهتر روزهای رسیدن امید به ای کوهستان،هنشیب و فراز تمام در دانم و

 19.«دارمبرمی هایم گامهمزبان تمام و همسرم

های مختلف، هماهنگی در اشکال اجرا است، مقاومت در کنش یوجه مشخصه

د. اگر کشویژه وقتی بیانگر هدفی جمعی است که ساختارهای نابرابر را به چالش میبه

یسته خواهد شد. بناست زندگی خوبی را هدایت کنم این زندگی در کنار دیگران ز

های اند در موقعیتهای مقاومت توانستهزیستنی که بدون دیگران ممکن نیست. کنش

چینند و با هم خودشان را می یآمیز اشکال خود را ابداع کنند... نقشهسخت و مخاطره

باتلر، ) کنند، با تخطی از دستور، جایی با حرکت جایی با توقف، جایی با تجمعاقدام می

هم هستند که  یاخانوار هستند. عده هایکثر زنان کولبر سرپرست(. ا140: ۶4۶4

تر است، با دستمزد زنان کولبر از مردان کم. کنندیهمراه با همسران خود کولبری م

ی کمتر از مردان دستمزدعرفی که در مشاغل رسمی به زنان  ها تحت قانونیحال آناین

ای سنتی که زن در جامعهکند، کند و شرایط ارتقاء را برای آنان محدود میپرداخت می
                                                      
19. https://kolbarnews.com/%d%8b38d%8%%-%d%8a%8d%8b%8d%8b%-

%d%8a%8d%8b%-%d%8b%8d%8%%8d%8af%da%af%db8%c-%d%8b38d%8%%-

%d%8b%8d%8%%-%da%a%8d%8b%8d%8af-

%da%a%8d%8%%8d%8%%8d%8a%8d%8b%/ 
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بودن با جنس دوم بودن مساوی است و در شرایطی که خود کولبری ابزار مقاومت برای 

ر د کنند. چنان کهسکوت نمی یزندگی است، علیه این نابرابری دستمزدکنترل بر 

پایین خود دست به اعتصاب زده و در نهایت کارفرماها  هایه دستمزدنسبت بای دوره

 ۶4د.انهوادار به افزایش دستمزد کردهستند  هاچیکه غالباً تضمینرا 

ز شود، تهی ای منقادی که زنده است در انقیادش متوقف نمیبه بیان باتلر سوژه

گی زنده است و این عمومی، بلکه این یک زند یامکان نمود یافتن و گفتار در حوزه

تواند طرح دعوی شدت یافتن حضور به این معناست که هنوز خاموش نشده و هنوز می

گویند من به این راحتی ناپدید هایی که میو مطالبه کند، چرا که زنده است. بدن

شوم یا نمود من ردی زایا برجای خواهد گذاشت که از آن مقاومت خواهد رویید، نمی

ا کنند. بمی دییتأعمومی و رسانه  سپهرشان را درون دادپذیری مؤثری ادارند به گونه

گذارند دیگران بدانند که این ها می، آنتهایشان هنگام تظاهرادر معرض قراردادن بدن

اش و پایداری ها در خطر بازداشت، تبعید یا مرگ قرار دارند. بدن با اجراگریبدن

 (.14۰-140: ۶4۶4دهد )باتلر، را نشان میکند و خطر اش طرح دعوی میمندیبدن

 

 سخن آخر
پذیری، خشونت، ای از آسیبگرچه وضعیت فرودستی زنان کولبر منظومه

 های خالقانهناپذیری و خشم است، اما دیدن این بُعد بدون مشاهده و بیان شیوهسوگ

، آفرینکننده، خشن و مرگثباتها در مقابل نیروهای بیایستادگی آنی جسورانه و

های هر ها در کنشکه آن؛ در حالیهای تحت ستم و منفعل استژهابتقلیل آنان به 

ی کولبران از زندگی خود به ما شدههایی بیانکنند. روایتروزه، مقاومت را زندگی می

 شان دید. درپذیریاز دریچه محرومیت و آسیب گویند که رنج آنان را نباید صرفاًمی

ی و ناپذیرواقع فهم دقیق وضعیت کولبران همزمان که مستلزم دیدن ابعاد سوگ

شان است، نیازمند دیدن و به رسمیت شناختن حرکت جمعی پذیری زندگیآسیب

های هماهنگ، مراقبت در طول مسیر، همکاری و دعوت دیگر ها، اعتراضها در گروهآن

ها برای تسلیم نشدن در مقابل قدرت مرگ است. همزیستان به کولبری و کمک به آن

                                                      
%5 .https://women.ncr-iran.org/%5%5/5%/%%/female-porters/ 

https://women.ncr-iran.org/2020/09/22/female-porters/
https://women.ncr-iran.org/2020/09/22/female-porters/
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ها به وضعیت خود واقفند و بر مبنای چنین ها بیانگر این است که آناین دست کنش

های مقاومت دیگری شان بسته باشد، راههای حیات به رویآگاهی حتی زمانی که راه

 کنند. خلق می
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