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  ٢٠١٧ فبروری ٠٢
  

 !»قاچاقچيان حکومت اسالمی«و » کولبران قاچاقچی«
 ١٦اين بار بھمن بالی جان .  مرگ فرو رفتندکام ، ماه تعدادی ديگر از کولبران به٩٥ ]دلو[شنبه نھم بھمن متأسفانه شب 

قره «اين حادثه دردناک در . تن از کولبران شد و متأسفانه تاکنون پنج تن از آنان جان باختند و تعدادی نيز زخمی شدند

اسامی چھارتن از جان باختگان اين واقعه تأسف بار . در نزديکی روستای بيوران از توابع سردشت اتفاق افتاد» دان

 ساله اھل بانه و ٢٢ ساله اھل سردشت، ھيوا ابراھيمی نيا ٢٧ ساله، شيرزاد عبدالھی ١٨علی محمدنژاد : بارتند ازع

  . ساله اھل مھاباد٢١محمد حمزه زاده 

    

 نفر کولبر ٣ترين خبر در مورد اين کولبران گرفتار شده، رئيس ھالل احمر اين شھرستان گفته که متأسفانه از  در تازه

پيرانشھر که از شب گذشته گرفتار کوالک و سرما شده بودند يک نفر فوت » سی چومان«ار شده در ارتفاعات گرفت

   .کرد

فرسای   ساله که دارای بدنی نحيف و الغر اندام بود متأسفانه در مقابل سرمای شديد و طاقت١٩اين جوان : وی ادامه داد

جان خود را از » سی چومان«ھای منطقه  ھای امدادی در کوھستانکوھستان نتوانست مقابله کند و قبل از رسيدن نيرو

   .دست داد

 کولبر ديگر که توسط نيروھای امدادی نجات يافته ٢ھمراه  اکنون پيکر اين کولبر فوت شده به ھم: فرازمھر اظھار داشت

ردخانه و دو نفر ديگر در محل س تان امام خمينی پيرانشھر منتقل شده اند و جسد کولبر فوت شده نيز بهمارچبودند به بي

  . تان تحت مراقبت پزشکی ھستندمارچھای ويژه بي مراقب
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متأسفانه با :  کولبر گفت٣رئيس جمعيت ھالل احمر پيرانشھر، با توجه به خبرھای منتشره شده مبنی بر سالمت ھر 

ھای اوليه پيدايش  ه داشتند در ساعتھای پيرانشھر از ھم فاصل  نفر کولبر گرفتار شده در کوھستان٣که اين  توجه به اين

 ٣ھا گزارش شد که ھر سه نفر در سالمت کامال ھستند و با توجه به اعالم گزارشات لحظه به لحظه خبر سالمت ھر  آن

ھا در کنار ھم و نفر سوم که فوت شده  نفر اعالم شد ولی متأسفانه پس از گذشت چند لحظه معلوم شد که دو نفر از آن

ھا نشده بود و در نتيجه بر اثر شدت سرما در ھمان محل  ھمراھی آن ضعيت جسمانی ضعيف خود موفق بهعلت و است به

   .جان خود را از دست داده بود

چنين  ھايشان به اند برای تأمين زندگی خود و خانواده شان مجبور بوده اين کولبران ھمانند ھزاران زن و مرد ھم سرنوشت

کش حکومت اسالمی ايران،  ماندن از ديد نيروھای آدم ھا مجبورند برای مخفی آن. ن بدھند و پر مشقتی ت کار پر مخاطره

آن طرف و  بارھای سنگين عبور نمايند و کاالھائی را به شبانه از مناطق بسيار سرد کوھستانی و پر برف مرزی با کوله

البته آن پول را ھم . اچيزی دريافت کننديا اين طرف مرز ببرند تا از بابت اين کولبری از صاحبان کاالھا دستمزد ن

گيری مأمورين و عوامل حکومتی محفوظ دارند و آن را  کنند که بتوانند بار را از مصادره و باج شرطی دريافت می به

کنند، بلکه بايد قيمت کاالی مصادره  در غير اين صورت، نه تنھا مزدی دريافت نمی. مقصد برسانند صحيح و سالم به

کولبران نيروی کار خاموش و ارزانی ھستند که کاالھا را از نقطه ای . ز به دالالن و صاحبان کاال بپردازندشده را ني

رسد  دالالنی می اما بخش اعظم نفع اين کار به. رسد شان می کنند و دستمزد ناچيزی به است مرزی به نقطه ديگر حمل می

   .ر انتظار رسيدن کاال ھستندکه در طرفين مرز بدون تحمل ھيچ خطر و رنج و زحمتی د

چون شرايط سخت  عنوان عامل اصلی کشتار کولبران در کنار عوامل ديگری ھم جنايات نيروھای حکومت اسالمی، به

ويژه برای سالمندان و کودکان کولبر، ساالنه  بار به ھای حکومت در نوار مرزی و سنگينی کوله آب وھوائی، مين گذاری

  . گيرد  میجان صدھا تن از آنان را

ھای حقوق بشر، ساالنه صدھا تن از کولبران در اثر تيراندازی مستقيم نيروھای سرکوبگر و يا  گزارش سازمان بنا به

ھای کار گذاشته شده حکومت در مناطق  ھا به پائين و يا در اثر انفجار مين نشان از باالی کوه ھا با پائين انداخت کشتن آن

العضو  دھند و يا زخمی و ناقص ده از جنگ ايارن و عراق، جان خود را از دست میمان ھای باقی مرزی و يا مين

کش دراثر تيراندازی  مريوان، پنج تن ديگر از کولبران زحمت» وه ران«ھمين ماه قبل بود که در نزديکی دره . شوند می

  .نيروھای انتظامی حکومت اسالمی ايران، جان خود را از دادند و يا زخمی شدند

که بخش اعظم معامالت اقتصادی و قاچاق ايران در داخل و » نژاد برادران قاچاقچی پاسدار احمدی« پاسداران اين سپاه

مديده را قاچاقچی و اخالل گران اقتصادی  خارج از مرزھا را نيز در کنترول خود گرفته است، کولبران محروم و ست

خواھند اين بخش از معامالت  گيری از کولبران می ت و آزار و باجھا با اين توجيه با تيراندازی و اذي آن. کند معرفی می

  .انحصار خود درآورند مرزی را نيز به

دليل عدم اشتغال و  کنند و به شود که در مناطق مرزی کشور زندگی می کشی گفته می کولبران به افراد محروم و زحمت

بار خود  ھا اين آن. آورند  باربری بين مرزھا روی میشغل سخت و خطرناک ناچار به ای به بيکاری و فقر کمرشکن، عده

ھای  ھای پر پيم و خم و پرتگاه کشند و از راه دوش می باشد به... که شايد سيگار، يخچال، کولر، تلويزيون، راديو و

د اسب گذرند و يا اين که برای حمل بارھای خود، از حيوانات باربر مانن ھا می خطرناک کوه و کمر و دشت و رودخانه

آورند تا  دست می کاه خود، تنھا مبلغ ناچيزی به ھا در مقابل اين کار خطرناک و جان آن. کنند و خر و قاطر استفاده می

مقصد برسانند در غير  شرطی که بار خود را صحيح و سالم به ھم به آن. شان را تأمين کنند زندگی پرمشقت خود و خانواده



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٣

يعنی اگر بار او در بين راه از بين رفت و يا توسط مأمورين مرزی . دازنداين صورت بايد بابت آن خسارت بپر

  . صاحب اصلی بار و يا کارفرمايشان بپردازند مصادره شد بايد مبلغ آن را به

ھا حمل اجناس و کاالھای معمولی و  آن. نظر جامعه شناسان، مردم کردستان برای کلمه قاچاق تعريف ديگری دارند به

. دانند دليل بيکاری گسترده در مناطق کرد نشين است، قاچاق نمی ھا را که برای تأمين معيشت و به ک آنورود بدون گمر

مسأله اين . برای چند سال پيش يکی از کولبرھا کتاب ھمراھش بود که از سوی نيروھای مرزبانی مجروح شده بود

  .کند یوقت تيراندازی م است که آن مأمور چه تلقی ای از اين فرد دارد، آن

سايد،  بای شوئی، يخچال سايد دی، کولرگازی، ماشين لباس سی خرند، تلويزيون ال کولبران ھرگونه خطری را به جان می

گذرند تا از دسترنج ناچيزشان لقمه نانی سر سفره  ھای ناھموار و کوھستانی می تنه از راه کشند و يک آن را بر دوش می

کشانی که سود سرشار فروش کاالھای   رود، زحمت ھا نشانه می سمت آن ھام قاچاق بهخانواده ببرند، اما نھايتا انگشت ات

ترين سھم را  ولی کم ھاست تمام زحمت حمل قاچاق بر دوش آن. رود ھا نمی شده به اين سوی مرز به جيب آن قاچاق

  .ودش ھا سر آنان شکسته می افتند، تمام کاسه و کوزه از آن طرف زمانی که گير می. برند می

 

 دوش بر را کوچک يخچال يک يا و کنيد می جا جابه تان خانه در را ...و تان شوئی لباس يخچال، کنيد تصور لحظه يک

  کنيد، تصور حاال .است دشواری و سخت کار چه که ديد خواھيد کنيد، حمل را آن متر چند يا طبقه يک تنھا و بگذاريد

 مرز سوی آن ھای بلندی و پستی از عبور با و گذارد می دوش بر کيلومتر ٠۴ يا ٣٠ را سايد سايدبای يخچال کولبر يک

 تحمل را جسمی ضربات چه و آيد می بدنشان و تن سر بر چه .رساند می مقصد به کردستان در بانه مرزی شھر در عراق

  !نيافتند؟ مرزی مأمورين دام به يا و نشوند طبيعی فجايای دچار که شرطی به تازه کنند می

 بيش روزانه و اند شده واقع بانه در سوره گله و ژاله ھنگه معبر دو که دارد وجود کولبری معبر پنج کردستان، استان در

 تسھيالت از استفاده با و قانونی ھا کاال اين از برخی .کنند می ايران خاک وارد کاال معابر اين از نفر ٣٠٠٠ از

 حال، اين با .شود می ايران وارد کوھستانی ھای راه از کولبران بردوش و »غيرقانونی« ھا آن تر بيش و مرزنشينان

 .برند می را سھم ترين کم قانونی، سفره از ھم و قاچاق سفره از ھم ـ غيرقانونی چه و قانونی چه ـ کولبران

ن کرد شھروندا. دھند ، کولبران را ھدف گلوله قرار می»ايست«و » اخطار قبلی«شود، نيروھای نظامی بدون  گفته می

آورند  شغل پرخطر کولبری روی می ناچار به  شغلی مناسب و بيکاری فزاينده به دليل فقدان زمينه ساکن مناطق مرزی، به

  .ھای خود ھستند و با حمل بارھائی با وزن باالی در پی کسب درآمد خانواده
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تر  شود؛ بيش  ايران محسوب میترين کارھای تر رواج دارد و جزو يکی از خطرناک ھای مرزی بيش کولبری در استان

دھند که فقط برای امرار معاش روزانه خود روی به اين شغل  سال تشکيل می کارگران کولبر را جوانان و افراد ميان

 .اند خطرناک آورده

برخی  احتمال زياد يک سرشان نيز به جيب افراد قاچاقچی که به سو، سودھای کالن به واقعيت امر اين است که از يک

 ھای چون فرماندی، استانداری، نيروی انتظامی، سپاه، بسيج، نيروی انتظامی، نمايندگان مجلس و کميته امات دولتی ھممق

   ھائی مبادرت چنين فعاليت رود و در ديگر سو، اين کولبران ھستند که با حداقل مزد، به رنگارنگ نيز وصل است، می

  .ورزند می

توجھی حکومت اسالمی  ھای اقتصادی و سرکوبگری و بی نارسائی کولبری بهھا، عامل اصلی  نان، بھای نياز جان 

ھر سال، تعداد زيادی از   متأسفانه .گردد ُمناطق کردنشين و عدم اشتغال برای جوانان اين مناطق باز می ايران، به

ند که در مواردی نيز کولبران از سوی نيروھای نظامی مرزی و ديگر نيروھای مسلح از جمله سپاه پاسداران کشته شدەا

  .دليل سکوت خانوادە کشتهشدگان، اسامی قربانيان ثبت نشدەاند به

کولبری از نمونه مشاغل کاذبی به شمار می رود که برخی در مناطق مرزی برای کسب درآمد و تأمين مايحتاج زندگی 

  .به آن مبادرت می ورزند

ه طی آن افرادی با قرار دادن اجناس در نقاط مرزی به شود ک حمل اجناس بر روی کول افراد گفته می کولبری به 

پوشاک، منسوجات، الستيک خودرو، بخاری، تلويزيون، سيگار، کولر از عمده کاالھا و   .پردازند جائی آن می هجاب

 .کند جا و نقل و انتقال پيدا می واسطه چنين شيوه ای جابه محصوالتی است که به

انجام شده،عمده افراد فعال در اين شغل کاذب از » ون مدافعان حقوق بشر کردستانکان«ھائی که توسط  طبق برآورده 

ھا مويد فعاليت افراد  ھای معيشتی مواجه ھستند و البته بعضا ارزيابی ميان اقشار جوان و جويای کار است که با دغدغه

 . سال نيز در شغل کولبری است۶٠ تا ١٣ھای سنی  در گروه

طلبد؛ زيرا در  خود ھمراه است که ريسک بسيار باالئی را می ھا و خطرات خاص به با دشواریاساسا فعاليت کولبری  

 .ھر لحظه ممکن است فرد با يک خطا، تعلل جان خويش را در مناطق صعب العبور از دست بدھد

ان، بدون اعالم اند، تيراندازی اين نيروھا به سمت کولبر اخبار و گزارشات که از کولبران مرزی تھيه شده  بنا به 

  .گيرد گونه ھشدار و ايست و شليک ھوائی صورت می ھيچ

شدگان نيز تاکنون به جز در موارد استثنائی، ھيچ چيز ديگری را دربر  از طرفی ديگر، شکايت خانوادە کشته يا زخمی 

جا   به١٩٨٠ در دھه ھائی که در مناطق مرزی که از دوران جنگ ايران و عراق نداشته و لزا افراد زيادی نيز با مين

ھا از اين مناطق مرزی، ھنوز اقدم جدی نکرده و  آوری آن شوند، که دولت در اقدام و جمع مانده، کشته و يا معلول می

اين در حالی است که تعدادی ھم بر اثر بارش برف و باران شديد، ريزش بھمن، زياد شدن آب رودخانهھا و سقوط به 

 .نددھ دره، جان خود را از دست می

شدن حيوانات باربر و مصادره کاال توسط دولت و  شدن افراد کولبر حين آوردن کاال تا کشته از کشتهبدين ترتيب، 

افزايش ھزينه حفظ مرزھا و کاھش ورود کاالھا جھت رشد اقتصاد از جمله معضالت موجود در مرزھای غرب کشور 

 .است
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  کولبر کيست؟

کارگران ) کنندگان حمل( عبارت ديگر کولبران به. ھستند» کولبر«کنند معروف به  ا میج افرادی که در مرز کاال را جابه

ھای  تر در استان کولبران بيش. شوند مرزی ھستند که برای کسب درآمد زندگی خود مجبور به حمل اجناس قاچاق می

ی و در قبال دستمزدی ناچيز اقدام ھا از روی ناچار آن. آذربايجان غربی، کردستان و کرمانشاه مشغول به اين کار ھستند

به اين ترتيب که کاالی مورد نظر که طبق تعريف . کنند به حمل و ورود کاالی خارجی از نقاط غيررسمی گمرکی می

العبور مرزی به  شود روی پشت و يا از طريق حمل با حيوان بارکش از مناطق صعب دولت ايران قاچاق محسوب می

. شود ترين مشاغل محسوب می کولبری جزو يکی از خطرناک. شود ی انتقال داده میداخل شھرھا و روستاھای مرز

دھند که فقط برای امرار معاش روزانه خود، روی به اين  تر کارگران کولبر را جوانان و افراد ميانسال تشکيل می بيش

ھا نفر  ز اين ھر ساله بيش از دهتا پيش ا.  سال است۶٠ الی ١٣ميانگين سنی اين کارگران بين . اند شغل خطرناک آورده

ھا يا مورد تيراندازی نيروھای  تر آن بيش. دادند از کارگران کولبر جان خود را در مرزھای کردستان از دست می

ھای به جا مانده از دوران  گذاری شده مرزی در اثر برخورد با مين گرفتند يا در مناطق مين نظامی و انتظامی قرار می

شدند، ولی االن با ساماندھی و گشايش معابر مرزی در نقاطی مشخص و با نظارت و   حادثه میجنگ تحميلی دچار

 .ھا به صفر رسيده است  نيروی انتظامی اين خسارتکنترول

ھای آذربايجان غربی، کردستان و کرمانشاه  خصوص استان ميزان و شدت اين پديده در مناطق مرزی ايران و عراق به

 کيلومتر از مرزھای غرب ايران با مناطق کردنشين کشور عراق، تابع عوامل و متغيرھای ٧۵٠يعنی در طول بيش از 

گاه  ھای شديد نظامی در اين مرزھا ھم ھيچ ساله عراق عليه ايران و درگيری ای است و حتی بروز جنگ ھشت پيچيده

 از ئیھا شد گروه موال میدر دوران جنگ ايران و عراق مع. نتوانست مانعی برای تجارت غيررسمی مرزی باشد

 .ھم در ميان توپ و بمب و گلوله مشغول ھستند تبادل کاال آن مرزنشينان را ديد که به

ھای  فعاليت  برای کاھش آن بهمسؤولھای  دنبال گسترش قابل توجه اين نوع از تجارت، مقام ھای اخير و به در سال

ويژه  اند و برخورد با اين فعاالن به تر شده ھای مرزی فعال گاهبخشی از مرزھا مسدود شده، پاس. اند گوناگونی دست زده

 .کولبران کرد ساکن در نواحی مرزی شدت يافته است

امروزه ھزاران تن از ايرانيان ساکن در مرزھای غربی کشور از راه مبادالت رسمی و تجارت مرزی امرار معاش 

عمران، مرزھای  يوان، تمرچين پيرانشھر يا حاجبا حضور در نقاط صفر مرزی در منطقه باشماق مر. کنند می

توان صدھا کولبر را مشاھده کرد که در سرما، برف و بوران  آباد بانه، يا منطقه اورامانات می سردشت، عباس

ھا در حال کسب  کيلو بر دوش و پس از طی پستی و بلندی ١٠ گاه به سنگينی چند ئیفرسا يا گرمای سخت با بارھا طاقت
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ھا پاساژ و بازار و صدھا  چون مريوان و بانه ده تنھا در برخی شھرھا ھم. ی گذران زندگی فقيرانه خود ھستنددرآمد برا

 نيز ئیدر نواحی روستا. خودروی مخصوص حمل بار برای اين نوع از تجارت، بازاری پيدا کرده و رونق گرفته است

از سوی ديگر در آن سوی . کنند  کولبری امرار معاش میکننده کاال، يعنی عنوان واسطه و حمل گروه زيادی از مردم به

مرزھا نيز در منطقه اقليم کردستان عراق و حتی در کشور ترکيه بخشی از مرزنشينان و فعاالن اقتصادی به اين شبکه 

ای از روابط اقتصادی و  گيری شبکه گسترده مبادالت مرزی ميان مرزنشيان مرتبط شده و به اين ترتيب شاھد شکل

 .جتماعی ھستيم که کارکردش تبادل مرزی استا

شناختی در دوسوی مرزھای غربی ايران شبکه و ساختی از مناسبات اقتصادی و اجتماعی شکل گرفته  معنای جامعه به

 کاالھا، بخشی در انبارکردن، بخشی در حمل ماشينی، گروھی در حمل انسانی يا تأمينو نھادينه شده است؛ بخشی در 

و اسب، بخشی ديگر در داللی، گروھی در خارج از مرزھای منطقه و در حال سفارش کاال و نظارت بر حمل با قاطر 

دادن يک کاالی  ھا نفر از تجار ھمواره حضور داشته و با سفارش مثال در چين ده( ساخت و توليد کاال در آن سوی دنيا

 ئیای در گستره جغرافيا ادل ارزی و پولی؛ شبکهو گروھی ديگر در حال تب) کنند ھم نظارت می خاص بر روند توليد آن

برخی در حال واردکردن کاالھای معمولی و مورد نياز و گروھی در حال توزيع کاالھای . بسيار وسيعی مستقر است

. حتی دامنه اين شبکه به تھران و ديگر نقاط ايران و دورتر از آن در ديگر کشورھا استمرار يافته است. قانونی ھستند

توان شھروند  گاه در مناطق مرزی مانند مريوان می. شود اران اين کاالھا ھم شامل بخش زيادی از مردم میخريد

تھرانی، خراسانی، مازندرانی، کرمانی و شيرازی و حتی سيستان و بلوچستانی را مشاھده کرد که برای خريد چند قلم 

تری نسبت به محل  اند تا بتوانند با قيمت کم ردهکاال يا برای تھيه جھيزيه دختران خود رو به سوی اين شھر آو

 . را خريداری کنندئیشان کاالھا سکونت

واسطه  با ھيچ ابزاری و به. حذف اين شبکه گسترده نبايد در دستور کار قرار گيرد، چرا که نه شدنی است و نه مطلوب

. مطلوب ھم نيست. مرزی برحذر داشتتوان اين سيل گسترده مرزنشينان را از تجارت  ھای کالن ھم نمی صرف بودجه

به اين دليل که درصورت ترک اين نوع از فعاليت اقتصادی توسط مرزنشينان، دولت برای اشتغال و کارآفرينی ھزاران 

ھا مھيا شده است؟  حلی دارد؟ چه تمھيداتی انديشيده شده است؟ کدام زيرساخت تن از مرزنشينان در اين مناطق چه راه

آوردن به کشاورزی و دامداری مدرن و امروزی يا  در دستور کار قرار گرفته است؟ برای روی ئیھا چه آموزش

 تعريف شده است؟ اين مرزنشينان چگونه بايد امرار معاش کنند؟ آيا ئیھا اشتغال در بخش خدمات و صنعت چه برنامه

 يتی ندارد؟مسؤول  يرانی وسايل معاش، کار و اشتغال شرافتمندانه اين شھروندان اتأميندولت در برابر 

 معبر توسط وزارت کشور در شھرستان ٢نيز وجود که » قانونی«ای  شيوه در حال حاضر راھکاری در نقاط مرزی به

طور رسمی داير است و به افراد ساکن در روستاھا با کارتی که از طرف  ھا به مريوان برای ورود کاال توسط کولبر

تعداد افرادی که در اين دو معبر . دھد  معبر را می٢شود اجازه کار در اين  بخشداری و نيروی انتظامی صادر می

جا کنند؛ يعنی از مرز عراق  بار اجناس را جابه توانند يک  بار در ھفته می٢٢صورت نوبتی يک يا  کنند به مرزی کار می

چرا که ھر بار . ز درآمدزاست ھزار تومان درآمد دارند و برای دولت ني٥٠به مرز ايران بياورند که ھر بار حدود 

 .حساب دولت پرداخت کند  ھزار تومان به٨شود بايد فرد کولبر مبلغ   که وارد میئیکاال

 

  ولبری شغلی کاذبک

 مايحتاج زندگی، تأمينرود که برخی در مناطق مرزی برای کسب درآمد و  شمار می ولبری از نمونه مشاغل کاذبی بهک

  .ورزند آن مبادرت می اجبارا به
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شود که طی آن افرادی با قرار دادن اجناس در نقاط مرزی  حمل اجناس بر روی کول افراد گفته می کولبری به

  .پردازند  آن میئیجا جابه به

شود که کولبران در آن  چون سيستان و بلوچستان و خراسان از نواحی محسوب می  ھمئیھا مناطق مرزی و حتی محدوده

چون استان آذربايجان غربی، کردستان و کرمانشاه  مناطقی ھم رکز اين فعاليت کاذب بهکنند، اما عمده تم فعاليت می

ای خاص خود و  موقعيت منطقه شود که با توجه به  محسوب میئیھا شود که در اين ميان، کردستان از خطه معطوف می

اقتصادی، بيکاران برای خصوص در حوزه   کافی بهئیگذاری و عدم رشد و شکوفا عدم توجه حاکميت و عدم سرمايه

  .آورند شان، به اين فعاليت خطرناک روی می  زندگی خود و خانوادهتأمين

العبور مرزی به  حمل کاالھا و محصوالت قاچاق و غيرمجاز از قبيل کولبرھا و حمل با حيوان بارکش از مناطق صعب

کاال برای نقل و انتقاالت اقالم مورد ھای مرسوم قاچاقچيان  محدوده داخل شھرھا و روستاھای مرزی يکی از شيوه

  .شود نظرشان محسوب می

پوشاک، منسوجات، الستيک خودرو، بخاری، تلويزيون، سيگار، کولر از عمده کاالھا و محصوالتی است که بواسطه 

  .کند جا و نقل وانتقال پيدا می ای جابه چنين شيوه

ل کاذب از ميان اقشار جوان و جويای کار است که با ھای انجام شده، عمده افراد فعال در اين شغ طبق برآورده

  . سال نيز در شغل کولبری است٦٠ تا ١٣ھای سنی  ھای معيشتی مواجه ھستند و البته فعاليت افراد در گروه دغدغه

زيرا در . طلبد  را میئیخود ھمراه است که ريسک بسيار باال ھا و خطرات خاص به اساسا فعاليت کولبری با دشواری

لحظه ممکن است فرد با يک خطا، تعلل جان خويش را در مناطق صعب العبور از دست بدھد و يا مورد ھدف ھر 

  . ين مرزی قرار گيردمأمورتيراندازی 

توان  تعبيری می گردد و به ھای اقتصادی و دشواری ھای امر اشتغال باز می ئینارسا ريشه و عامل اصلی کولبری به

مشاغل  ھمان ميزان گرايش به ھای زيرساختی تشديد شود به  و فقدان امکانات و ضعفچه توسعه نيافتگی گفت ھر آن

  .ابدئيچون کولبری افزايش م غيرقانونی و کاذب ھم

 را ئیھا و احتياجات اقتصادی، موقعيت جغرافيا شناسان و کارشناسان مسائل اجتماعی، عالوه بر دغدغه برخی جامعه

 پر ئیھا طور طبيعی در مناطق مرزی تقاضا برای چنين فعاليت کنند، زيرا به ینيز عاملی موثر در کولبری عنوان م

  .، مستعد قرار گرفتن در معرض چنين مشاغلی خواھند بودئیرنگ می شود و قاعدتا افراد فعال دراين بافت جغرافيا

  

   ھزار خانوار در بخش کولبری کردستان١١فعاليت 

 ٦٠ بازارچه موقت مرزی و فعاليت قريب به ٥انداری کردستان با اشاره به عليرضا آشناگر، معاون سياسی، امنيتی است

 ھزار خانوار دارای دفترچه کولبری ھستند که در ١١در مجموع : ھزار نفر در اين حوزه در قالب کولبری عنوان کرد

د وارد مرزھای ھمراه خو چارچوب قانون قادر خواھند بود ھفته ای دو نوبت وارد مرزھا شوند و محصوالتی را به

  .کشور کنند

 شغل چون ھستند، کولبر منطقه اين مردم تر بيش :است گفته ،»جم جام« به کند، می فروشی دست بانه بازار در که محمد

 .ندارند خانواده معاش امرار برای ديگری راه چون زنند می کولبری به دست نياز سر از و اجبار به ھا آن .ندارند ديگری

 برای ئیھوا و آب شرايط نوع ھر در روز ھر که خواند می کارگری را کولبر کرده، کولبری سال يک از تر بيش که او

 و رفت ھنگام اشتباه ترين کوچک« :کند می حمل خود دوش بر مناطق العبورترين صعب در را کاالھا خود، معاش امرار

  ».داشت خواھد دنبال به ناپذير جبران ای فاجعه آمد
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 را اش خانواده و او زندگی نيازھای کفاف کشاورزی اخير، ھای سال در اما کرده، زندگی وستار در ھا سال محمود

 سخت ھای راه بايد صبح ٣ ساعت :گويد می جم جام به او .کرد تجربه را کولبری جمله از مختلفی ھای شغل لذا و داد نمی

  .کنی  نرم پنجه و دست زيادی خطرات با ايدب کنی، می حمل که سنگينی بار بر افزون و کنی طی را کوھستان پرخطر و

 مرز از تر بيش که محمود شوی؟ مرز راھی و ئیبشو زمين از دست خاطرش به که است قدر چه کولبری درآمد مگر اما

 که باری دارد؛ روز به بستگی بار قيمت :گويد می باره اين در آورد، می بار چومان رودخانه نزديکی در سوره گله

 ئیجا جابه ھزينه تومان ھزار ٣٠٠ تا ھزار ٢۵٠ حدود ايران خاک داخل به ورود تا عراق خاک از شد،با زياد وزنش

 کارافتاده از زود خيلی کنند، می حمل که باری سنگينی دليل به افراد از بسياری اما است، زياد کنيد فکر شايد .دارد

  .شوند می

  

  !کولبر زنان

 :گويد می است، بانه مرزی روستاھای از يکی اھل مريم .کنند می کولبری ھمسران دوشادوش نيز زنان جاھا بعضی در

 .است مادری و پدر ھر وظيفه ھا بچه برای حالل نان ای لقمه آوردن دست به .کردم کولبری ھا شب ھمسرم ھمراه بارھا

  .ام کرده بریکول مرز در ھمسرم ھمراه  بگذارم، فرزندان سفره سر بر حالل ای لقمه که خاطر اين به نيز من

ھا  شوند و اگر ھم بخت يار آن ھا باال ببرند زود پير می کودکان و زنان زير بار حمل کاالھای سنگينی که بايد از کوه

ھای   مرزی جان سالم بدر ببرند، ممکن است کنار سنگی و ميان راه در پيچ و خم کوره راهمأمورباشد و از تير 

  .اند، آخرين نفس را بکشند  گرفتهکول کوھستانی، زير بار سنگينی که به

  

  ديگران؟ برای کولبری درآمد درصد ۶٠

 ٧٠ تا مجبورند کولبران که چرا کند می ئیخودنما ميان اين در جالب ای نکته کولبری، دشوار و سخت کار وجود با

 ١۵ شعاع در که افرادی چيست؟ کولبری دفترچه .بدھند کولبری دفترچه صاحبان به را خود ناچيز درآمد ھمان درصد

 دفترچه توانند می باشند، خانوار سرپرست و خدمت پايان کارت دارای چنين ھم و باشند داشته سکونت مرز کيلومتری

 دھند نمی کسی ھر رابه کولبری دفترچه اما کنند، وارد کم تعرفه با يا تعرفه پرداخت بدون کاال مقداری و بگيرند کولبری

 درصد ۶٠ از بيش مجبورند عادی کولبران و دھند می اجاره را خود ھای دفترچه رند،دا کولبری دفترچه که افرادی و

 بانه ھای بخش از بسياری در دفترچه اين :گويد می باره اين در کولبر محمود .کنند پرداخت دفترچه صاحب به را درآمد

 درصد ٧٠ بايد که کنم می اجاره رديگ افراد از و ندارم کولبری دفترچه من خود .است نشده توزيع قانونی و عادالنه

  .بدھم دفترچه صاحب به را درآمدم

  

  کولبران قربانی شده

چای، پارچه، تلويزيون، « منتشر کرد نوشت که اين کولبرھا ٩٥خبرگزاری ايرنا در گزارشی که در خردادماه 

اال بروند و وارد کشور گذارند تا بدون گمرک از کوه ب ھای نحيف خود می را برشانه… کريستال، مواد خوراکی و

  ».شوند

 در ئینام احمد عزيزپور از اھالی روستا  ساله به٣۵خبرگزاری ايلنا نيز در اسفندماه گذشته گزارش داد که يک کولبر 

به گزارش ايلنا احمد عزيزپور در اصل کارگر .  کيلومتری بانه به دليل سکته قلبی ھنگام حمل کولبار در گذشت١۵

 .برد بار می  زندگيش کولتأمينھای سرد کردستان به ناچار برای  ب دو فرزند که در زمستانساختمانی بود و صاح
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شوند فقط کسانی نيستند که روی  اين افرادی که کشته می. ين کشته شدمأمورمادح پرتوی، کولبر مريوانی، با تيراندازی 

 با مأموريعنی آن . شوند رزھای ايران کشته میھا داخل م شوند، بسياری از اين نوار مرزی مثال ايران و عراق کشته می

اين ظن و گمان که احتماال اين فرد يا حتی آن ماشين حامل کاالھای قاچاق است، بدون رعايت مقررات قانونی، از جمله 

  .کند ايست و يا اخطار، تيراندازی می

  

 .اند  تن ديگر زخمی شده٢٩ نفر از آنان کشته و ٢٩اند که   کولبر کارگر کشته و زخمی شده۵٨، حدود ١٣٩۴در سال 

   .اند  ساله براثر شليک مستقيم نيروھای نظامی کشته شده١٧شدن کولبران، دو کولبر  جريان کشته و زخمی در

 ساله ۴۴کولبری » ھانهو دشت«نام   مرزی شھر نودشه و در مکانی به ماه در منطقه به يکم فروردينشن عصر روز يک

  .نام رستم رستميان فرزند نصرالدين جان باخت به

از توابع شھرستان بانه که در مناطق » انجينه« ماه، عبدالخالق غفاری فرزند ابوبکر اھل روستای  شامگاه ھفتم فرودين

  .غرق و جان خود را از دست داد» چومان«ل کولبری بوده ھنگام عبور از رودخانه مرزی بانه مشغو

از توابع شھر بانه، پس از بازداشت توسط نيروھای » آرمرده« جوان كولبرکرد اھل روستای ئیسرنوشت پشتيوان نھرو

  .ای ابھام قرار دارد امنيتی در ھاله

» و ارتباط با يکی از احزاب کرد اپوزيسيون حکومت اسالمی ايرانھمکاری « را به ئینيروھای امنيتی، پشتيوان نھرو

شود، اين کولبر کرد ھنگام تعقيب و گريز نيروھای نظامی حکومت اسالمی ايران دچار اين حادثه  گفته می .اند متھم کرده

 .شده است

 .ظاميان حکومتی مواجه شدند ماه در مرز پيرانشھر، تعدادی کولبر منطقه با کمين ن ، بيست و نھم ارديبھشت٢١ساعت 

  .بريک در دم جان سپرد نام عباس آتش  ساله به٢٨ھا، جوانی  روی آن در حادثه تيراندازی به

فرزند ابراھيم، » محمود صوفی محمودی«نام  به» اشنويه« ارديبھشت ماه، يک شھروند کرد اھل ١٣روز دو شنبه 

 ساله است که ۴٠و » شاوانه«صوفی محمودی، ساکن روستای  .علت انفجار مين يکی از پاھای خود را از دست داد به

  .ھنگام حضور در مناطق مرزی اشنويه دچار حادثه گرديد به

 ٢۴ ايران ـ عراق، يک دختر   ساله٨جای مانده از دوران جنگ  ماه، انفجار يک قبضه مين به  ارديبھشت١٣ ظھر روز

 مچ انجاميده  اعالم شده که حادثه به قطع پای چپ از ناحيه» دیھاجر واح«ھويت اين قربانی .  شديدا مجروح شد ساله

  .است

در ادامه کشتار کولبران در مرزھا، دو کولبر ديگر در نتيجه شليک نيروھای نظامی حکومت ايران، در مرزھای 

  .باباجانی کشته شدند اروميه و ثالث

داد ماه، جمعی از کولبران کرد در منطقه  مر٥گزارش کانون مدافعان حقوق بشر کردستان، روز سهشنبه  بنا به

 در اين تيزاندازی دو کولبر .در کمين نيروھای مسلح افتاده که در نتيجه تعدادی از اين کولبران زخمی شدند» بێتووش«

  . سختی مجروح شدند اھل روستای قهلهڕەش به» عبدهللا رسولی«و » رسول رسولی«ھای  نام به
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ھای بارکش کولبران کشته و شصت راس ديگر ھمراه تمام بار  ی حدود ھشتاد راس از اسبچنين بنابه گفته منابع محل ھم

  .کولبران توقيف شدە است

سه راھی و «سردشت در » سوره چوم«کولبر کرد اھل روستای » عزيز صداقت«زمان و در اقدام مشابه ديگری  ھم

نام صالح  پی اين تيراندازی شھروند ديگری بهدر . سردشت با شليک مستقيم نيروھای انتظامی کشته شد»  راهپوليس

ھدف گلوله قرار گرفتت و » پدر غزيز صداقت» چنين يوسف صداقت  اين موضوع ارتباطی نداشته و ھم ويسی که به

  .زخمی گرديد

 از» آزاد«نام  از توابع شھر سروآباد به» تفڵی« مرداد ماه، يک کولبر اھل روستای ٢٦شنبه  در مريوان نيز روز سه

آزاد در . شدت مجروح شد ان انتظامی اسالمی اسالمی در مرز نوسود، مورد شليک قرار گرفت و بهمأمورسوی 

  .تان تحت معالجه قرار گرفتمارچبي

از توابع شھرستان اشنويه، ھدف » ھێيه«، يک کولبر کرد اھل روستای ١٣٩٥ مرداد ٢٧چنين روز چھارشنبه  ھم

  .ايران قرار گرفت و جانش را از دست دادتيراندازی نيروھای انتظامی حکومت 

ان مرزی کشته شد، وی متاھل و دارای مأمورشين با شليک مستقيم  الدين که در مرز کيله ، فرزند زين»خالد بنگينی«

  . ھمسر و دو فرزند خردسال است

 مسلح افتاده که در در کمين نيروھای» ور اروميه مرگه« شھريور ماه، جمعی از کولبران کرد در منطقه ١٣روز شنبه 

   .شدت زخمی شدند نتيجه دو کولبر جان باختند و يک کولبر ديگر به

ھدف تيراندازی نيروھای انتظامی حکومت » پو  و داريوش فقیئیفيصل وفا«ھای  نام در اين تيراندازی دو کولبر به

 .شان را از دست دادند اسالمی ايران قرار گرفتتند و جان

 .شدت زخمی شد به» براسب«اھل روستای » پور صياد ميرخان«نام  چنين شخصی ديگری به ھم

در کمين نيروھای مسلح » پيرانشھر« شھريور ماه، جمعی از کولبران کرد در منطقهی مرزی ٢٠چنين روز شنبه،  ھم

   . بوداھل پيرانشھر » آوات ابراھيمی« نام اين کولبر، به. افتاده که در نتيجه يک کولبر جان خود را از دست داد

ثبت   کولبر در مناطق کردنشين ايران کشته و يا زخمی به٧٠، نزديک به ٩٥طبق گزارشات طی پنج ماه نخست سال 

يت اين آمار را برعھدە مسؤول از نيروھای انتظامی گرفته تا نيروھای سپاە پاسداران، ئیرسيدە و تاکنون ھيچ نھاد قضا

شدن کولبران  ن کرد در مجلس، دولت آمادە نيست، از کشته و يا زخمینگرفته و حتی با وجود اعتراض ظاھری نمايندگا

 .ھا، جلوگيری کند ھای آن و حتی در موارد متعددی از کشتن اسب

، جمعی از کولبران کرد در منطقهی مرزی ١٣٩٥ مھر ٢٣گزارش کانون مدافعان حقوق بشر کردستان، شب جمعه  به

 ھويت اين کولبر .يروھای مسلح افتاده که در نتيجه يک کولبر کشته شددر کمين ن» سومابرادوست از توابع اروميه«

  .عنوان شده است» حسن امينی«کرد، 

 مايحتاج روزمره زندگی به شغل پرخطر کولبری در مناطق مرزی تأمين سال سن داشت، جھت ٢٠اين جوان که تنھا 

 .روی برده بود

فرزند فاتح براثر شليک مستقيم » احمد نظری«نام  گر کرد به مھرماه، يک کولبر دي٢٣از طرفی ديگر، شامگاه جمعه 

  .باباجانی جان خود را از دست داد از توابع ثالث» شيخ صله«نيروھای نظامی حکومت ايران در مرز 

، جمعی از کولبران کرد در منطقه ٩٥ آذرماه ٩گزارش کانون مدافعان حقوق بشر کردستان، روز سهشنبه  بنا به 

مين نيروھای مسلح افتاده که در نتيجه يک کولبر جان باختن و چھار کولبر ديگر به شدت زخمی در ک» مريوان«

  .شدەاند
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 ساله متاھل اھل مريوان در منطقه مرزی شھرستان مريوان توسط نيروھای ٢٧، »کمال بامزر«در اين تيزاندازی 

نام توفيق و  اندازی چھار کولبر ديگر بهانتظامی با شليک مستقم جان خوت را از دست دادە است و در پی ھمان تير

  .شدت زخمی شدند  ساله و يک نفر ديگر به٣٨ ساله اھل مريوان و متاھل و محمد نادری ۴٠» جميل نقاش(  خليلی جميل

در کمين نيروھای مسلح افتاده که در نتيجه » سردشت« نيز جمعی از کولبران کرد در منطقه ٩٥ آذر ١١شنبه  روز پنج

  .شدت زخمی شد هيک کولبر ب

 ساله اھل منطقه مرزی آالن سردشت توسط نيروھای انتظامی با شليک مستقيم ٢٢» ريباز قادری«در اين تيراندازی 

  .تان شھرستان سردشت منتقل و در وضعيت وخيمی بستری گرديدمارچبي شدت زخمی شد و به به

اين کولبران محروم را مورد ھدف گلوله قرار » تايس«گفته شاھدان عينی، نيروھای انتظامی بدون اخطار قبلی و  به

 .دادند

، گزارش جامعی را در »المللی حقوق بشر در ايران کمپين بين«، جاری ١٣٩١شايان ذکر است که در مھر ماه سال 

 حداقل ١٣٩٠ اين گزارش، تنھا در سال  کاران مرزی کر منتشر کرده بود که بر پايه خصوص کشتار کولبران و کاسب

مقامات حکومت  ای به چنين با ارسال نامه ھم اين سازمان،. اند کار مرزی کشته يا مجروح شده ولبر و کاسب ک١۴۶

کاران غيرمسلح را متوقف و  بار عليه کولبران و کاسب ھا خواسته بود که استفاده از نيروی مرگ اسالمی ايران، از آن

المللی حقوق بشر در ايران،  کمپين بين. بازنگری کندسياست خود در خصوص ساکنين مناطق مرزھای غربی ايران را 

ھای  چنين از دولت ايران خواسته است تا طرح انسداد مرزھای خود را تا اصالح کامل و برطرف کردن کاستی ھم

  .موجود متوقف کند و الويت طرح را جان و سالمتی ساکنين مناطق مرزی قرار دھد

، نيروھای انتظامی اسالمی ايران، که در پايگاھی 1392 ماه   دی26شنبه  جگزارش خبرگزاری فرات، شب پن چنين به ھم

 تن از آنان را ٢سمت گروھی از کولبران تيراندازی کرده و  از توابع سردشت مستقر ھستند، به» بيتوش«در ناحيه 

تان شھر مارچبي ه بهھا از سوی اھالی منطق بر اساس اين گزارش، زخمی. شدت زخمی کردند  کولبر ديگر را به٣کشته و 

سمت خودروی  شنبه در شھر مريوان نيز نيروھای انتظامی، به روز پنج. قالدزی واقع در کردستان عراق منتقل شدند

منابع خبری گزارش دادند نيروھای انتظامی در . شدت زخمی کردند  ساله را به٢٠يک شھروند کرد تيراندازی و جوانی 

سمت  بھانه حمل کاالی غيرقانونی تحت تعقيب قرار داده و با تيراندازی به را بهشھر مريوان، يک خودرو سواری پژو 

اند اين در حالی است که آريان  شاھدان اين واقعه گفته. شدت زخمی کردند را به» آريان«نام  آن، راننده اين خودرو به

  .  فرار گذاشته بودان پا بهمأموردليل ترس از  ھمراه نداشته و تنھا به گونه کاالی قاچاقی به ھيچ

اند که  المللی حقوق بشری، ضمن محکوم کردن حکومت اسالمی ايران، بارھا از اين حکومت خواسته نھادھای بين

مجمع عمومی سازمان ملل در گزارش خود در ھمان سال، با اعالم . کاران کرد را متوقف کند کشتار کولبران و کاسب

کنند، کشتار و سرکوب کولبران را  سمت کولبران تيراندازی می طار قبلی بهگونه اخ که نيروھای ايرانی بدون ھيچ آن

گاه توسط حکومت اسالمی ايران،  عاملين اين جنايات ھيچ. المللی خوانده است نقض قوانين داخلی ايران و قوانين بين

ولبران باز گذاشته گيرند و حکومت اسالمی، عمال دست نيروھای مسلح خود را برای کشتار ک تحت تعقيب قرار نمی

  .است

  

  :»مروفايتی«بر اساس آمار ثبت شده :  شمسی١٣٩٥ ]ميزان[کشتار کولبران طی مھرماه

مناطق :  شمسی مکان١٣٩٥شنبه يکم مھرماه  پنج:  ساله، تاريخ کشته شدن٢١نژاد، فرزند صالح،  جميل عبدهللا. ١

وسايل .  اصابت گلوله به سينه و رانش، کشته شده استوی بر اثر شليک مستقيم نيروھای رژيم و در نتيجه. مرزی بانه
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 از کشته شدنش به  وی که عبارت بوده از وسايل برقی توسط نيروھای انتظامی ضبط شده و جسد وی تا چند روز بعد

  .خانواده اش تحويل داده نشده است

نام حسن امينی،   اورميه به، يک کولبر کرد اھل)١٣٩٥(  مھر٢٤روز شنبه، :  کشته شدن يک کولبر در اروميه -٢

 نيروھای نظامی جمھوری اسالمی ايران کشته  به ضرب گلوله» فرزنده ملقب به حاج قوتاز« ساله و فرزند ٢٢متاھل و 

  .شد

از توابع شھرستان ثالث و » شيخ سله«از اھالی روستای » احمد نظری«:  کشته شدن يک کولبر در ثالث باوه جانی -٣

  . نيروھای نظامی ايران در حين کولبری کشته شد لهباباجانی به ضرب گلو

 مھرماه ٢٥نام اشکان فتاحی اھل شھرستان نوسود از توابع استان کرمانشاه در مورخه   کشته شدن يک کولبر کرد به -٤

  . شمسی١٣٩٥

  :»مروفايتی« شمسی ثبت شده توسط ١٣٩٥ کشتار کولبران طی آبان ماه  آمار

رسيده است، ھل داده شدن و پرت نمودن » مروفايتی«اه از سوی کولبران و منابع مطلع به يکی از نکاتی که طی آبان م

قصد واژگون نشان دادن  باشد، اقدامی که به کولبران از ارتفاعات از سوی نيروھای نظامی و انتظامی و مرزی می

  .شود اخبار از سوی اين نيروھا انجام می

  .روز پيدا شد جسد حسين کوھی، يکی از کولبران اھل روستای دزآور پس از سه شبانه

 آبان ماه ٢٥، حدود ساعت سه و نيم تا چھار بعد از ظھر روز چھارشنبه »مروفايتی«بر اساس گزارش رسيده به 

  . دست دادای مشکوک در مرز سرشيو جانش را از  شمسی، يک کولبر کورد اھل شھرستان سردشت به شيوه١٣٩٥

  

  

   در مناطق کردنشين ايران  کشته و زخمی شدن کولبرانۀنحو

  روی انتظامیيم نيك مستقيكشته شدن كولبران با شل. ١

  نيانفجارم .٢

  روھای انتظامیيز از نيب و گريسقوط به داخل رودخانه در پی تعق. ٣

  روھای انتظامیيراندازی نيپرت شدن از كوه وقاطر در پی ت. ۴

  دگیسرماز . ۵

  غرق شدن. ۶

  ن كولبریيسكته در ح. ٧

  راندازیيزخمی شدن براثرضرب و شتم و ت. ٨
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   تصادف. ٩

   خودكشی كولبر براثر مصادره كاال گرفته شده. ١٠

  ھای دروغين حسن روحانی به مردم کردستان وعده

توسعه اقتصادی کردستان ای برای بازسازی و  دولت روحانی نيز ھمانند دلوت ھای قبلی، نه تنھا ھيچ طرح و برنامه

کش،   آدممأموربندند، بدون اين که  گلوله می کش را به ين دولتی، کارگران محروم و زحمتمأمورندارد، بلکه حتی 

  .ترين واھمه و نگرانی از بازخواست و دادگاھی شدنش داشته باشند کم

 ھمواره به کردستان، نگاه امنيتی در واقع حکومت اسالمی در اين سی و ھشت سال حاکميت خونين و ارتجاعی خود،

کند نه شھروندی که ھدف قرار گرفته، جان باخته و  کش حمايت می ين مسلح آدممأمورداشته و در نتيجه قانون از 

  .پناه مانده است اند و بی آور خود را از دست داده اش نان خانواده

کردستان اعالم کرد، نرخ بيکاری در کردستان عبدالحميد زاھدی استاندار  ١٣٩۴براساس آماری که در ابتدای سال 

  .  درصد بود در حالی که آمارھای غيردولتی خيلی باالتر از اين رقم است٢٨حدود 

 در سفر ١٣٩٢س جمھوری حکومت اسالمی ايران، در جريان مباررات انتخاباتی خود در سال ئيشيخ حسن روحانی ر

جای  دھم در دولت تدبير و اميد منزلت اقوام و اھل سنت به ده میوع«: مردم اين شھر گفته بود به سنندج، خطاب به

تر از دوره رياست جمھور روحانی باقعده ھای سراسری ديگرش، ھيچ کدام  االن چند ماھی بيش» .اصلی خود بازگردد

  .شان بوده است ھای پوچ و سرخرمن مضحکه انتخاباتی جنبه عملی پيدا نرکده و در واقع وعده

دست نيروھای مرزی، در بھمن ماه سال  شدن کولبران کرد به  کار آمدن دولت روحانی و ادامه روند کشتهبه دنبال روی

از عدالت «س جمھوری ايران گفته بود که ئير  اميد کريميان نماينده مريوان در مجلس شورای اسالمی، خطاب به،٩٢

 ».ی کردستان نصيب ما شده استشدن شھروندان کرد توسط نيروھای انتظام تان تا کنون کشته اجتماعی

 ايست بدھد، اخطار بدھد ودر مأموربر اساس قانون خودشان، حتی وقتی کاالی قاچاق وارد مرز شد، بايد نخست 

. پائين به او شليک کند  شليک کند و درصورتی که فرد متوقف نشد از کمر بهئیصورتی که فرد توجه نکرد بعد تير ھوا

تر موارد گلوله از کمر به  ولی در بيش. ا در در قوانين حکومت اسالمی، تصريح شده استھا مواردی است که ظاھر اين

مشخص است . يعنی حدود چھل درصد موارد گلوله حتی به سر فرد اصابت کرده است. باالی کولبران شليک شده است

مردم در آن وجود دارد اجرا ای نفع  قوانين خود که ذره که اين حکومت نه در اين جا و نه در جاھای ديگر، حتی به

کش محکوم شده، بالفاصله سازمان و يا ارگان حامی او، ديه فرد را پرداخت کرده   آدممأموردر مواردی ھم که . کند نمی

خاطر  ی بهمأمور، ھيچ ئیطبق گزارشات، جز موارد خيلی اندک و استثنا. شود و پرونده بسته شده و ماجرا پيگيری نمی

 . طار و يا ايست، معزول نشده و يا مورد مواخذه قرار نگرفته استتيراندازی بدون اخ

  

 قوانين شليک در حکومت اسالمی ايران

بدون اخطار دادن و » مبارزه با قاچاق کاال«نيروھای نظامی به ويژه نيروھای انتظامی حکومت اسالمی ايران به بھانه 

  .دھند يراندازی قرار میدر نظر گرفتن شرط ھای تيراندازی، کولبران مرزی را ھدف ت

 قانون بکارگيری اسلحه از سوی نيروھای نظامی حکومت اسالمی ايران، نيروھای نظامی تنھا در ٣براساس ماده 

  .توانند از اسلحه استفاده کنند که جان آنان در خطر باشد و يا متھم قصد کشتن نيروھای نظامی را داشته باشد صورتی می

بار متھم را ھدف شليک مستقيم  توانند برای اولين ای نمی نيروھای نظامی به ھيچ شيوه:  است اين قانون آمده٣در تبصره 

 .قرار دھند
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خود قانون بکارگيری اسلحه، شليک به کولبران کرد نقض قوانين  دانان براين باورند، با استناد به کارشناسان و حقوق

  .است

اشد، ابتدا بايد الستيک ماشين را ھدف گلوله قرار داد و سپس اگر فردی سرنشين يک خودرو ب: اند ن باره گفتهيدر ا

 قانونی را رعايت نکرده و مستقيما  راننده را دستگير کرد اما در بسياری موراد ديده شده که نيروھای نظامی اين ماده

 .دھند سرنشينان خودرو را ھدف تيراندازی قرار می

تلقی گرديده و از پيگرد » غيرعمد«و » شبه عمد«صورت  کرد بهدر طی چند سال گذشته کليه موارد مرگ کولبران  

 .قانونی مصون ماندەاند

 و ئیکارگيری اسلحه در حکومت ايران فرد تحت تعقيب بايد با صدا زدن مطلع و آگاه شود و سپس تير ھوا طبق قانون به

   .ن صورت گيردئيپا در نھايت تيراندازی کمر به

دھند که قانون مجازات اسالمی عمل اين قشر را به عنوان  حالی ھدف گلوله قرار مینيروھای نظامی کولبران را در 

برشمرده که مجازات آن چندين ماه زندان و » تردد غيرمجاز در امتداد مرز«و بعضا » ورود کاالی قاچاق«جرم 

 .ای نقدی معادل چند برابر ارزش کاالی ضبط شده در نظر گرفته شده است جريمه

گونه  ھيچ تر از يک ميليون تومان ارزش داشته باشد  قانون قاچاق، اگر کاالی قاچاق کم٢ بند الف ماده چنين طبق ھم

تر از حد نصاب  که کم کنند به لحاظ اين  که کولبران حمل میئیمجازاتی متوجه فرد نخواھد شد و در اکثر موارد کاال

 . ضبط خواھد گرديدباشد از مجازات جريمه معاف خواھد شد و تنھا کاال مذکور می

انتقال اجناس و کاال به داخل کشور  کاران مرزھای مناطق کردنشين در ازای مبلغی ناچيزی اقدام به کولبران و کاسب

ھای وارده به صاحبان  ھا متقبل ضرر و زيان کنند، که در صورت توقيف و ازبين رفتن اين اجناس، بايد خود آن می

  .اصلی کاالھا شوند

 .کنند اغلب در ازای انتقال اجناس به داخل کشور و يا گاھا بلعکس، فقط دستمزد حمل کاال را دريافت میکولبران مرزی 

  

  الملل  گزارش احمد شھيد گزارشگر ويژه سازمان ملل و عفو بين

  .ندکن گفته مجمع عمومی سازمان ملل نيز نيروھای نظامی فورا و پس از مشاھده کولبران به سمت آنھا تيراندازی می به

ھای  قتل« عنوان  احمد شھيد گزارشگر سابق ويژه سازمان ملل، در گزارش خود از کشته شدن کولبران مرزی به

ُتر نيز به شرايط سخت کولبران مرزی و  وی پيش. نام برده و از اين موضوع ابراز نگرانی کرده است» ئیفراقضا

 .ھا اشاره کرده بود آن» کشتار سيستماتيک«

ی بر بھبود وضعيت تأثيرروی کار آمدن حسن روحانی، ھيچ   شدە است که باتأکيدالملل   عفو بيندر گزارش ساالنه

چنان  حقوق بشر در ايران نداشته است و وضعيت حقوق بشر در ايران و نقض سيستماتيک آن از سوی رژيم حاکم ھم

 .در جريان بودە و گاھا افزايش نيز يافته است

  

  »اش برادران قاچاقچی«اسالمی درباره اقرار رئيس جمھور وقت حکومت 

دست  نژاد؟ کولبران به کش، يا برادران قاچاقچی پاسدار احمدی واقعا چه کسی قاچاقچی است کولبران محروم و زحمت

شوند در حالی که قاچاقچيان اصلی چاق و چله در سايه حکومت اسالمی،   قدرت و ثروت کشته میئیھمان برادران مافيا

ای سران و مقامات حکومتی، سپاه پاسداران، وزارت اطالعات، بسيج، نيروی انتظامی، نمايندگان مجلس ھ توسط آقازاده
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... چنين قاچاق مواد مخدر، سالح و ، بدون مشکل انحصار کليه واردات و صادرات کالن انواع و اقسام کاالھا و ھم...و

  .را در اختيار دارند

ھای غيرمجاز در تاريخ تيرماه  ور وقت حکومت اسالمی در مورد اسکلهس جمھئينژاد ر جنجالی محمود احمدی اقرار

 . را به ياد داريم١٣٩١

ن مبادی واردات کاال يتر کی از اصلیيه يای ناگھان افشاگری عل ری مجادالت رسانهيگ س دولت دھم، پس از اوجئير

سرعت مانند  اسی کشور شد و بهيھای س نامهتر روزيک ھفته تيران را آغاز کرد ھرچند که اظھار نظر کوتاه او تنھا يا به

ای نفت، حلقه قدرت اقتصادی پنھان و ي، مافئیايگذار کن هيخ قطری، سرماينستون، شيگار ويه واردکننده سيافشاگری عل

 .فراموشی سپرده شد گر بهين نقل قول ديچند

سکوت فرو رفتند و تنھا سردار  ور، بهھای کش ان بندرھا و اسکلهيعنوان متول انوردی بهين سازمان بنادر و درمسؤوال

س کل ئير. ان رسانديپا رقانونی را بهيھای غ ب ماجرای اسکلهيک تکذيعنوان فرمانده سپاه پاسداران با  ز جعفری، بهيعز

س وقت ستاد مبارزه با قاچاق کاال ئيد مرتضوی ريسع.  کردتأئيدرقانونی را يھای غ م بند وجود اسکهيصورت ن گمرک به

س ئيکشور، قاضی معروف سرکوب و سانسور، عامل کشتار زندان کھريزک و يکی از فاسدان اقتصادی، خبر رو ارز 

 ئین مقام اجرايھای باالتر سرعت اعالم کرد برخالف گفته ن سازمان بهيسره رد کرد و معاون او در ھم کيدولت را 

 .ده شده استيچي پ٨٦رمجاز سال يھای غ کشور، نسخه اسکله

س سابق ستاد مبارزه با قاچاق کاال و شھردار کنونی تھران، در کوران انتخابات سال ئيباف ري سردار قالتر شيکمی پ

اظھار نظرھای متضاد . رقانونی در کشور خبر داده بودي اسکله غ٢٧ش از يصورت مشخص از حضور ب ، به١٣٨٤

. جاد نکرديکشور ا ونی واردات کاال بهرقانيی در سرنوشت مبادی غتغييرنژاد،  ھای احمدی ھا پس از گفته ولی ماه

 که ئیشود، کاالھا ز میيران سراريبازارھای ا  کاالی قاچاق بهدالرارد يلي م٢٠ش از يانه بيبراساس آمارھای رسمی، سال

ھای مرزی و ستاد  ھای شھرستان انوردی، وزارت صنعت و معدن و تجارت، استانداریيگمرک، سازمان بنادر و در

حتی . دھند کنند ولی از مبادی ورودشان اطالعی ارائه نمی  میتأئيدق کاال و ارز ھمگی حضورشان را مبارزه با قاچا

 ١٦٧کنند  س گمرک نقل میئير. س دولت اصالح نشده استئيھای کشور ھم پس از اظھار نظر ر آمارھا در مورد اسکله

: اند ن مرزھا اسکلهيداند چه تعداد از ا میدرستی ن ولی عباس معمارنژاد به. مبدا ورودی کاال به کشور وجود دارد

چه در   مبادی رسمی گمرك، چه تعداد اسكله ھستند؛ اما ھر آن١٦٧ق اشاره كرد كه از يصورت دق توان به نمی«

جا مستقر است، ما ھم در  رانی متولی آن ھست و در آني كه سازمان بنادر و كشتئیھا مرزھای رسمی كشور و اسكله

رانی يرمجموعه سازمان بنادر و كشتيگری ھم ھست كه زيھای د اگر اسكله. شود قا كنترل میيم و دقيجا مستقر ھست آن

 ».ميستيجا مستقر ن م و در آنيست، ما از آن خبری ندارين

ت ھای يکی از سايبراساس اعالم .  مورد گزارش کرده است٢١٢ھا را  انوردی تعداد اسکلهيسازمان بنادر و در

 قانونی الزم از وزارت كشور، سازمان ئی اسكله دارای مجوزھا٦١ن تعداد فقط ي دولت، از اک بهيگرای نزد اصول

ران وجود دارد ي اسكله فعال در ا١٥١در واقع تعداد . رانی استيروی انتظامی و سازمان بنادر و كشتيست، نيط زيمح

 مورد اعالم کرده 167 با قاچاق کاال و ارز ن آمار را معاون ستاد مبارزهيھم. شود ھا اعمال نمی كه نظارت قانونی بر آن

 .است

ھای اختصاصی در   سپاه پاسداران اسکلهئیايروی دري ارتش و نئیايروی دريروی انتظامی، نيالت، نيوزارت نفت، ش

رخسروی ھم در شمال کشور يد اميارد تومانی ھم اعالم شد مه آفريلي ھزار م٣ان پرونده اختالس يدر جر. ار دارندياخت

اند وزارت جھاد کشاورزی ھم اسکله اختصاصی  برخی منابع ھم اعالم کرده. ار داشته استيله اختصاصی در اختاسک
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ن وزارت جھاد کشاورزی، مسؤوالگفته  به. ب کرده استين موضوع را تکذيخانه ا ن وزارتيار دارد ھرچند که ايدر اخت

ق وزارت صنعت و معدن و تجارت و شرکت ياز طراز کشور ھم ين کاالی مورد نيتر عنوان اصلی واردات گندم به

صورت  جدی اعالم کرده  ن مجادالت بهيموازات ا انوردی ھم بهيسازمان بنادر و در. شود بازرگانی دولتی انجام می

 ».ن نھاد دولتی استيھای مسافری و تجاری با مجوز برعھده ا ت اسکلهمسؤوليتنھا «: است

شمار  ھا به ن آنيتر نی، شاخصي و بندر امام خمئید رجايور قرار دارند که بندر شھران در جنوب کشين بنادر ايتر اصلی

 اسکله را ٢٣ ھکتار مساحت ٤٠٠دو ھزار و . لحاظ مساحت است ترين بندر ايران به ، بزرگئیبندر شھيد رجا. نديآ می

 . داده استئیدر خود جا

 ١٩٤ انبار مسقف آن نزديک به ٢٣ ظرفيت مجموع  ميليون تن در سال است و٧٠ظرفيت پذيرش کاال در اين بندر 

ترمينال .  استئیھزار متر مربع است که بخش مھمی از اين انبارھا مربوط به انبارھای ترانزيت و انبارھای کاال

 ھزار و ٦ پست اسکله به طول ٢٣ ئیدر بندر شھيد رجا .ظرفيت دارد TEU  ميليون٣کانتينری اين بندر بزرگ ھم 

ون تن يلي م٣٧ت يظرف  اسکله به٣٧ ھکتار و ٦٤١بندر امام خمينی ھم با مساحت يک ھزار و . گرفته است متر قرار ٣١

اند ولی بحث ھای زيادی وجود دارد  ا شدهيھا برای وارداتی رسمی کاال مھ ن اسکلهيتمامی ا. گاه دوم قرار دارديدر جا

ھای معاون ستاد مبارزه با قاچاق کاال،  براساس گفته. نندک ار فعال عمل میيررسمی ھم بسيھای غ دھند نمونه که نشان می

  .کردند ت میيروھای انتظامی فعالي اسکله حتی بدون حضور ن٦٥تا سه سال قبل 

ن سپاه در مورد مسؤوال. ار دارنديھای نظامی در اخت  سپاه و ارتش در تمام مرزھای آبی کشور اسکلهئیايروی درين

ھا تنھا حق مبادله کاالھای  س گمرک آنئيگفته ر به. کنند شوند، اطالعاتی منتشر نمی ه میھا مبادل  که در اسکلهئیکاالھا

ان يھا نما ن اسکلهيصورت مشخص کاالھای وارداتی به ا ل عدم نظارت گمرک بهيدل تی را دارند ولی بهينظامی و امن

 ٢٠حفاظت از . داند رنامه نظامی سپاه مین بيتر  را اصلیئیايھای در گاهي سپاه، حضور پائیايروی دريفرمانده ن. ستين

.  سپاه استئیايھای در تمأمورين يتر کی از شاخصيشود،  جا می ج فارس جابهيون بشکه نفت که روزانه در خليليم

 و عمرانی را برعھده گرفته ئیھای اجرا اتياء سپاه پاسداران در بنادر شمالی کشور عمليزمان قرارگاه خاتم االوص ھم

 .است

گذاری برای اجرای  هي سرماارد لایريلي ھزار م١٣. ستياء چندان شناخته شده نيانب رارگاه برخالف ھم رده خود خاتمن قيا

 کيلومتر از داخل دريا قبل از ١٠طول تقريبی  ا، اين طرح را بهيقرارگاه خاتم االوص. ن پروژه صرف شده استيا

. کند مسر و رودخانه صفارود به جاده کشوری متصل میفرودگاه رامسر در سمت شرق شروع و بعد از عبور شھر را

داد، ھنوز طرح کنارگذر ساحلی مطرح نشده  ھای پنھانی می س دولت ھشدار رسمی در مورد اسکلهئيھنگامی که ر

ن سو و آن سوی ين بنادر داخلی و ايون تن كاال را بيليك مي لنج در بخش تجاری ساالنه حدود ٢٨٠٠تقريبا بيش از .بود

نامه لنج در ي ھزار نفر ھم گواھ٤٠ش از يب. ادی مشغولنديكار ص ز بهي لنج ن٣٧٠٠كنند و  جا می  فارس جابهجيخل

  . اردارندياخت
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  اوضاع عمومی کردستان

  . کيلومتر در غرب ايران و مجاور با کشور عراق است٢٠٣ھزار و  ٢٨استان کردستان با مساحت 

ی از محل دالر ميليارد ٦٦در حال حاضر درآمد .  کيلومتر است١٨٠ حدود  با کشور عراق، طول مرز استان کردستان 

ھای  مقايسه شاخص. مبادالت تجاری از صادرات به کشور عراق سھم مرز باشماق مريوان در استان کردستان است

ی دولت به توجھ گذاری و بی توسعه اقتصادی استان کردستان با ديگر مناطق کشور، از وجود نابرابری در امر سرمايه

ھای  ھای آخر استان ھای مختلف اقتصادی، اجتماعی و فرھنگی در رده برای مثال در شاخص. اين مناطق حکايت دارد

درصد درآمد سرانه ميانگين کشوری است  ۴/۴۶ درآمد سرانه استان تنھا حدود ١٣٨۵در سال . کشور قرار گرفته است

از طرف ديگر سھم استان . است خود اختصاص داده در کل کشور به را ٢٩و از حيث اين شاخص، استان کردستان رتبه 

 و  درصد بوده درصد يعنی کمتر از يک  صدم٩۵ تنھا حدود ١٣٨۵کردستان از کل توليد ناخالص داخلی کشور در سال 

رصد د  ٢٧ حدود ١٣٨٨براساس آمارھا، استان کردستان در پايان سال .  در کل کشور است٢٣از اين لحاظ حائز رتبه 

 که ميانگين کشوری از نظر برخورداری از اين لحاظ، برابر   را برخوردار بودهئیھای اصلی و فرعی و روستا از راه

 .است خود اختصاص داده  را در کل کشور به٢٠درصد بوده که از اين حيث نيز استان کردستان رتبه   ۵۶

 اصلی عقب افتادگی  از عوامل. درصد اعالم کرده است  ٢٠چنين استاندار کردستان ميزان بيکاری استان را باالی  ھم

گذاری در شھرھای  ھای مشوق سرمايه سياست گذاری، نبود کارخانجات، عدم تمايل دولت برای سرمايه فعلی استان، عدم

ھای تجاری و گردشگری و مرز تجاری با اقليم کردستان عراق است که کشور ترکيه تمام  کردستان با وجود پتانسيل

چنين اين وضعيت، باعث ھجوم  ھم. تفاده را از اين پتانسيل کرده و بازار نسبتا مناسبی برای خود فراھم کرده استاس

ھای اخير و  در سال. بيکاران به پديده قاچاق يا کارگری در آن سوی مرز يعنی حکومت اقليم کردستان عراق شده است

ھای غربی عليه ايران، بازار تجارت  ھای دولت رش تحريمالمللی در منطقه و گست ھای بين دنبال گسترش تنش به

واسطه  گيری يافته و ساالنه به شود ـ افزايش چشم ھای مربوطه، قاچاق خوانده می گونه که توسط مقام  آن- غيررسمی

 کاال از طريق مرزھای غربی و ديگر مرزھای کشور وارد شده و اين وضعيت، يعنی دالرتجارت غيررسمی ميلياردھا 

شماری در پی داشته که ھمواره چه برای مردم و  گسترش تجارت غيررسمی مرزی پيامدھای اقتصادی و اجتماعی بی

 . ھای سنگينی داشته است چه برای دولت ھزينه

درد و رنج و معضل مردم کردستان، چه در دوران قبل از انقالب و چه بعد از انقالب در حمالت وحشيانه نيروھای 

العاده نظامی برای سرکوب  رھبری خمينی، اعالم موقعيت فوق قدرت رسيده اسالمی به ازه بهارتجاعی حکومت ت

اند که ھيچ  چنين جنگ ھشت ساله ايران و عراق،ھمه سبب شده اعتراضات مردم آزاده و حق طلب اين منطقه، و ھم

تر و  مناطق امن ای خود را بهھ داران کرد نيز سرمايه حتی سرمايه.  درکردستان پا نگيردئیطرح اقتصادی زير بنا

ترين ميزان بيکاری و فقر در  ئر نتيجه بيش. اند خارج کشور از جمله کردستان عراق، انتقال داده آورتر کشور و يا به سود

 نظير کردستان، آذربايجان غربی، ايالم، کرمانشاه، سيستان و بلوچستان و حتی خوزستان است که مردم اين ئیھا استان

ابه دليل اين . گردد اند و بخش عظيم درآمد ايران نيز از اين منطقه حاصل می وی دريای از نفت و گاز نشسهاستان بر ر

می گويند به دليل اين که مناطق مرزی ھستند، نمی . که ھيچ طرح استراتژيکی در اين مناطق ايجاد و اجرا نمی شود

 . توانند طرحھای بزرگ را اينجا پياده بکنند

ويژه بسياری از جوانان بيکار ھستند و  می از مرد کردستان در فقر و فالکت زندگی سختی دارند، بهاکنون بخش عطي

کارھای کاذب، از جمله کار خطرناک و پرمشقت  ھمين دليل و از سر ناچاری و سيرکردن شکم خود و زنده ماندن به به

  . اند کولبری روی آورده
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ھا و غيره از طريق  المی مانند سپاه پاسداران، وزارت اطالعات، آقازادهدر حالی که برادران قاچاقچی حکومت اس

 بدون ھيچ مشکل قانونی و حقوقی و گمرکی، اجناس قاچاق خود را وارد کشور و يا خارج ئی و ھوائیزمينی، دريا

طوری  شوند به ه میدر حالی که در ادبيات حقوقی حکومت اسالمی ايران، اين کولبران ھستند که قاچاقچی ناميد. کنند می

شان لقب  حکومت درستی به بنابراين، سران و مقامات حکومت اسالمی، به. ھا در مرزھای نيز مجاز است که کشتن آن

حکومت  طلب شبه کش و تروريست و جنگ ترين شمشيرزن و آدم علی که معروف. اند داده» حکومت عدل علی و الھی«

کشف کرد؛ قرآن نيز » حرا« و يک تنه در غار ئی خدا را نيز محمد به تنھاای محمد در دوران جاھليت بشر بود؛ قبيله

ھای حکومتی محمد است که پس از مرگ او  ھا، فتواھا و فرمان عنوان کتاب آسمانی معرفی شد؛ قرآن مجموعه خطابه به

تابی چاپ و منتشر صورت ک آوری و به ھم توسط علی؛ بلکه توسط عثمان  خليفه مسلمين، جمع توسط حانشينانش نه آن

گفته امام خمينی، محمد آخرين پيامبر و امام علی، امام اول شيعيان،  به. گذاشتند» قرآن کريم«گرديد و نامش را نيز 

گفته خمينی که اوايل انقالب  و باز به! کردند تا ھر مخالفی را در ھر جا ديدند گردنش را بزنند ھميشه شمشير حمل می

ھا زياد است با عصبانيت جواب داده بود که علی و محمد در طول يک  ند که رقم روزانه اعدامھا انتقاد کرده بود برخی

ھای روزانه ما، ھنوز  روز، صدھا مخالف خود را از تن شان جدا کردند و در گودالی ريختند در حالی که رقم اعدامی

قدرت رسيدنش، دستور کشتار مخالين خود  او از خودش انتقاد کرد که چرا از ھمان روزھا به. به اين رقم نرسيده است

در واقع سی و ھشت سال است که ھيوالی . ھايشان را نبريده است ھايشان را نشکسته و زبان را صادر نکرده و قلم

خوار، ھر قدمی که  کند و اين ھيوالی آدم ھا تغذيه می حکومت اسالمی ايران، از خون و گوشت و جان و مال انسان

  !گذارد  ويرانه از خود بر جای میدارد تلی از برمی
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دھد، ھيچ افق و  بارش ادامه می حاکميت مافيائی و جنايت توان تأکيد کرد تا زمانی که حکومت اسالمی به در پايان می

کولبری و کارھای سخت و . انداز روشنی برای آزادشدن زيست و زندگی مردم کارگر و محروم وجود ندارد چشم

ھائی  حکومت اسالمی، تمام و کمال حکومت سرمايه داران و گروه. ن ادامه و گسترش مئيابدفرسای مشابه آ طاقت

اين حکومت جانی، نه تنھا ثروت جامعه را نه به خدمات و رفاه عمويم مردم، نه برای . مافيائی قدرت و ثروت است

رساند، بلکه آن را صرف  مصرف می زائی و رفع مشکالت اقتصادی و تأمين شرايط يک زندگی انسانی به اشتغال

شان تقسيم  ھا و اطرافيان چنين بين آقازده گسترش نيروھای نظامی و امنيتی برای تداوم حاکميت ضد مردمی خود و ھم

تا کنون . تازه به اين ھم راضی نيستند و قاچاق کاال، مواد مخدر، سالح و غيره را نيز در انحصار خود دارند. کند می

ھای  جيب وابستگان و ارگان ھا به ھای نجومی و رانت خواری ھا و حقوق اند که اختالس و دزدی ھا اثبات کرده واقعيت

  . شود حکومت سرازير می

ھا ھر مخالفی و حتی  شود، آن شان محدود نمی البته جنايات حکومت اسالمی فقط به اعمال مافيائی برادران قاچاقچی

کنند؛ ھرگونه اعتراض و اعتصاب بر حق و عادالنه کارگران و   میمنتقدی را دستگير و زندانی و شکنجه و يا اعدام

طور سيستماتيک زنان را  ھا به دھند؛ آن اقشار ديگر جامعه را نيز با گلوله و زندان و شکنجه و اعدام و ترور جواب می

ند و سران کنند؛ کودک آزار ھست سرکوب کرده و گرايش ارتجاعی مردساالری را در جامعه بيش از پيش تقويت می

ای دشمن درجه يک برابری و آزادی انديشه، بيان، قلم و تشکل مستقل  حکومت اسالمی و در راس ھمه سيدعلی خامنه

عالوه در عرصه اقتصادی نيز ھر سه قوه، يعنی قوه قضائيه، قوه مقننه و قوه مجريه و در راس ھمه بيت  به. ھستند

ھای زير امرشان مانند سپاه، بسيج، اطالعات،  انی بين خود و ارگانرھبری، اموال عمومی جامعه را مانند گوشت قرب

ھمين  کنند و به ، تقسيم می...ھا، مساجد و ھا، رسانه ھا، امام جمعه ھا، استانداری ھا، فرمانداری نيروی انتظامی، شھرداری

ھای اجتماعی   معرض آسيبدليل، اکثريت مردم ايران را در معرض بيکاری و فقر و گرانی فزاينده و به تبع آن، در

حواری و تجاوز به جان و مال  کشی و غارتگری و رانت خواری و رشوه عبارت ديگر، آدم به. اند حد و مرز قرار داده بی

طوری نھادينه و جا افتاده  و امنيت و زندگی اکثريت شھروندان جامعه ايران، در راس و بدنه و پيکر حکومت اسالمی به

ھا و سران و مقامات   باشد در اين حکومت، مجرمی شناسائی و محاکمه شود بايد ھمه جناحشده است که اگر قرار

اند نيز ھمه و ھمه بايد از باال تا پائين  ھائی ھم که اکنون از اين حکومت بريده و ظاھرا دور شده حکومتی، حتی آن

سياسی، اجتماعی، فرھنگی و ھای و خصايل مھم اقتصادی،  پس به اختصار به ويژگی. دستگير و محاکمه شوند

پس در اين ميان تراژدی کارگران کولبر، ھمانند . در ايران اشاره کرديم» حکومت عدل علی و الھی«ايدئولوژيکی 

نشانی که در روزھای اخير، متأسفانه  ھا، ادارات، کارگران آتش ھا و صنايع بزرگ و کوچک، شرکت کارگران کارگاه

رگران نساجی و غيره در ساختمان پالسکو تھران زنده زنده سوختند و سران حکومتی نيز چنين کا ھا و ھم تعدادی از آن

ديدگان، بيکاران و محرومان و  شدگان و ستم يعنی ھمه مزدبگيران و استثمارشدگان، سرکوب. اشک تمساح ريختند، است

مان  اعی مشابھی داريم و راه رھائی کمابيش زندگی فردی و اجتم مان، ھمگی طور کلی مردم آزاده اقشا مختلف جامعه به

رو، ما تنھا با وحدت و ھمبستگی و اتحاد اجتماعی، سياسی و  از اين. ھم مشترک و دردھايمان ھم مشترک است

توانيم از شر اين حکومت جھل و جنايت و ترور رھا شويم و جامعه نوين بسازيم که آن جامعه را آحاد  مان می فرھنگی

ھای اجتماعی و غيره اداره کنند  ھا، احزاب، جنبش مختلف خود مانند شوراھا، سنديکاھا، تعاونیمردم از طريق نھادھای 

  !مان تصميم بگيرد و به ھيچ فرد و حزبی و گرايشی اجازه ندھند تا از باالی سر ما شھروندان، برای جامعه

  ٢٠١٧ بروری يکم ف-  ١٣٩٥ ]دلو[چھارشنبه سيزدھم بھمن
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   :ضميمه

  ھا ار کولبران کورد توسط نظاميان حکومت اسالمی ايران و اسامی کشتهروزشمار کشت

شدن کولبران کرد ثبت شده است   کشته  ميالدی و بر اساس اسامی، مکان و نحوه٢٠١٦ سال مارچاين آمار از اوايل ماه 

  .پردازد که به کشتار کولبران کرد توسط نيروھای نظامی حکومت اسالمی ايران می

المللی و نھادھای حقوق بشری، آمار کشتار کولبران کرد توسط نظاميان حکومت  ھای شديد بين ضبا وجود اعترا

  . ماه اخير و در مقايسه با يک سال گذشته بسيار افزايش داشته است٨اسالمی ايران در 

می ھاست کولبران در مرزھای کردستان بر اثر اصابت گلوله نيروھای نظامی حکومت اسال طبق اين گزارش، سال

در مواردی ھم که . اند ھای حکومتی از انتشار اخبار مربوط به آن خودداری کرده شوند، اما رسانه ايران کشته می

  .ای نشده است وضعيت کولبران مطرح شده، به کشتار آنان اشاره

قه ضعيف کولبران، شھروندانی از طب. باشد ھای کردستان می کولبری يکی از مشاغل خطرناک در مناطق مرزی استان

کنند که  جا می به ھا اجناسی را جا جامعه، در فقدان مشاغل قانونی با دستمزدھای ناچيز با بستن بار بر پشت خود در مرز

  . ايران غيرقانونی ھستند براساس قوانين رسمی حکومت اسالمی

اند؛ موضوعی   کشته شدهھای گذشته به ضرب مستقيم گلوله نيروھای نظامی و انتظامی صدھا تن از اين افراد در سال

  .المللی حقوق بشر در ايران و گزارشگر ويژه حقوق بشر سازمان ملل متحد ھم رسيده است  کمپين بينتأئيدکه به 

… ثالث باباجانی، نودشه، نوسود، مريوان، سقز، سردشت، بانه، پيرانشھر، اشنويه، اورميه، سلماس، خوی و 

  .اند  از مردم برای امرار معاش به کولبری روی آوردهھا تعداد زيادی  ھستند که در آنئیشھرھا

دھند، که تنھا از  ھای کردستان خبر می  ھزار کولبر در مرزھای استان٥٠٠ ھزار تا ٣٥٠آمارھای غيررسمی از وجود 

  .کنند طريق کولبری امرار معاش می

  :مرزی کوردستان کولبر کورد توسط نيروھای امنيتی ايرانی مستقر در مناطق ٣٩روزشمار کشتار  

ی نيروھای   ساله و اھل مريوان، در مرز باشماق در حين کولبری به ضرب گلوله٢٢، مادح پرتوی، مارچ ٦تاريخ . ١

  .نظامی حکومت اسالمی ايران کشته شد

ی آالن و در کولبری و تردد از معابر  جعفر ابراھيمی از اھالی سردشت در منطقه) روز نوروز( مارچ ٢١تاريخ . ٢

  .بری مورد ھدف تيراندازی نيروھای نظامی ايران قرار گرفت و در جا کشته شدکول

نام جعفر و از ھالی شھرستان بوکان در مرزھای سردشت توسط نيروھای نظامی   يک کولبر ديگر بهمارچاواخر . ٣

  .ايران کشته شد
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ی  ھای سپاه پاسداران از رودخانه کمين ساله و اھل بانه، که از ترس ٢٥ يک کولبر به نام احمد عزيزی، مارچاوايل . ٤

  .چومان عبور کرده بود، در آب روخانه غرق شد و جانش را از دست داد

چنين استرس ناشی از کمين  دليل فشارھا و ھم  ساله و از اھالی نودشه به٤٤، رستم رستميان، مارچ ٢٠تاريخ . ٥

  .نيروھای نظامی دچار سکته قلبی شد و جانش را از دست داد

دليل تعقيب و گريز از سوی نيروھای سپاه   ساله و از اھالی شھرستان بانه به١٧، عبدالخالق غفاری مارچ ٢٦ تاريخ .٦

  .پاسداران در مناطق مرزی، خود را به آب رودخانه چومان انداخت و در نھايت جان خود را از دست داد

ای رھبر رژيم اسالمی مبنی بر توقف کشتار کولبران  ھای علی خامنه که تنھا دو روز از گفته  مه در حالی٤تاريخ . ٧

 اھل مريوان به نام اسماعيل به ضرب گلوله نيروھای نظامی حکومت اسالمی   ساله١٩مرزی گذشته بود، يک کولبر 

  .ايران کشته شد

وھای نظامی  ساله و از اھالی پيرانشر در مرز پيرانشھر بر اثر شليک مستقيم نير٢٨بار،   مه عباس آتش١٨تاريخ . ٨

  .حکومت اسالمی ايران کشته شد

 ساله در حين کولبری در مرز ديشوان سلماس ٢٦ مه، يک کولبر کورد اھل سلماس بهنام گرمان امينی و ١١تاريخ . ٩

  .به دست نيروھای نظامی حکومت اسالمی ايران کشته شد

ی نظامی حکومت اسالمی ايران در معابر  ساله و از اھالی اورميه توسط نيروھا٢٦ مه، عزت تارامن، ١١تاريخ . ١٠

  .کولبری مرز سيرو به ضرب گلوله کشته شد

 ساله و از اھالی شھرستان مريوان، در معابر کولبری مرز بانه با شليک مستقيم ٢٤ مه،  طيب خورند، ٢تاريخ . ١١

  .نيروھای نظامی حکومت اسالمی ايران کشته شد

، در ارتفاعات زيوکه و »عباس کاک رحمان«نام عباس و ملقب به   به مه، يک کولبر کورد اھل پيرانشھر١٩. ١٢

  .دست نظاميان حکومت اسالمی ايران کشته شد ماشکان از توابع پيرانشھر به

 مه، يک کولبر کورد به نام رحمان سعيدی اھل روستای دويسه در منطقهی سرشيو مريوان، در مرز ٢٣تاريخ . ١٣

کرماشا، ھنگام فرار از کمين نظاميان به داخل رودخانه سقوط کرد و جانش را از دست نوسود از مناطق پاوە در استان 

  .داد

 ساله و از اھالی پيرانشھر، در يکی از مناطق مرزی پيرانشھر با شليک ٢٤، نجم الدين قادرپور، جون ٨تاريخ . ١٤

  .مستقيم نيروھای مرزبانی حکومت اسالمی ايران کشته شد

 ساله و از اھالی روستای ديلز از توابع منطقه شپيران سلماس، که در ٢١ويش عادوی، ، درجون ١٤تاريخ . ١٥

  . نظاميان حکومت اسالمی ايران کشته شد ی تروگور اورميه مشغول کولبری بود، به ضرب گلوله منطقه

مت ، روسول درويشانی، اھل سردشت در حين کولبری، توسط نيروھای سپاه پاسداران حکوجون ١١تاريخ . ١٦

  .اسالمی ايران در مناطق مرزی به ضرب گلوله کشته شد

نام رحيم قولدوزی با شليک مستقيم نيروھای نظامی حکومت اسالمی  ، يک کولبر کورد اھل ماکو بهجون ١١تاريخ . ١٧

  .ايران در معابر کولبری مرز ماکو کشته شد

مناطق مرزی بين مريوان و سقز، به ضرب گلوله ، يحيا محمد خورشه از ھالی شھرستان بانه در جوالیاوايل ماه . ١٨

  .نيروھای نظامی حکومت اسالمی ايران کشته شد

نام عزيز صداقت در حين کولبری در نزديکی   ساله کرد و از اھالی سردشت، به٤٠، يک کولبر جون ٢٦تاريخ . ١٩

  .، توسط نظاميان حکومت اسالمی ايران کشته شد»بزيله سردشت«روستای 
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سردشت در حين » گويزله«، دو برادر به نامھای لطيف و رئوف عليخانی از اھالی روستای جون ٢٨تاريخ . ٢٠

  .کولبری به در منطقه آالن سردشت، توسط نيروھای نظامی ايران کشته شدند

که ھمراه با شماری از   ساله و از اھالی روستای دره ناخی مريوان، در حالی٢٠ آگوست، اسعد کريمی، ٨تاريخ . ٢١

  .ی دزلی و بر اثر تصادف جان خود را از دست داد ولبران عازم مرز بود، در جادهک

که ھمراه با شماری از   ساله و از ھالی روستای دره ناخی مريوان، در حالی٤٣ آگوست، عدنان کريمی، ٨تاريخ . ٢٢

  . دزلی و بر اثر تصادف جان خود را از دست داد کولبران عازم مرز بود، در جاده

که ھمراه با شماری از   ساله و از اھالی روستای دره ناخی مريوان، در حالی٥٣ آگوست، سعيد آبست، ٨اريخ ت. ٢٣

  . دزلی و بر اثر تصادف جان خود را از دست داد کولبران عازم مرز بود، در جاده

ھمراه با شماری از که   ساله و از اھالی روستای دره ناخی مريوان، در حالی٤٠ آگوست، محمود باخه، ٨تاريخ . ٢٤

  . دزلی و بر اثر تصادف جان خود را از دست داد کولبران عازم مرز بود، در جاده

ی کورد اھل پينجوين، در مرز بانه با اقليم کوردستان،   ساله٢٠٢٠ آگوست، بيژوان مصطفی، کولبر ١١تاريخ . ٢٥

  .توسط ھنگ مرزی بانه به ضرب گلوله کشته شد

از توابع شھرستان مريوان، در حين کولبری » نی«، کولبر کرد اھل روستای ئیدی مينو آگوست، ھا١٥تاريخ . ٢٦

  .توسط نيروھای نظامی حکومت اسالمی ايران به ضرب گلوله کشته شد

شين، با   ساله و از اھالی اشنويه، در حين کولبری در ارتفاعت مرزی کيله٣٠ آگوست، خالد بنگينی، ١٧تاريخ . ٢٧

  .ای نظامی حکومت اسالمی ايران کشته شدشليک مستقيم نيروھ

محمدی، از اھالی شھرستان سقز، در روستای گورباولی و در حين کولبری توسط   آگوست، بھاالدين گل١٧تاريخ . ٢٨

  .نظاميان حکومت اسالمی ايران به ضرب گلوله کشته شد

ولبری در ارتفاحات داالمپر اروميه با  ساله و از اھالی اورميه، در حين ک٤٠ آگوست، لزگين شعبانی، ٢٧تاريخ . ٢٩

  .شليک مستقيم نيروھای نظامی حکومت اسالمی ايران کشته شد

اورميه، در حين ) مرگور(  در مناطق مرزی داالمپرئینام فيصل وفا ، يک کولبر کرد اھل اورميه بهسپتمبر ٣تاريخ . ٣٠

  .کولبری به دست نظاميان حکومت اسامی ايران کشته شد

در حين کولبری با ) مرگور( پور، از اھالی اورميه در ارتفاعات مرزی داالمپر ، داريوش فقيهسپتمبر ٣تاريخ . ٣١

  . نظاميان حکومت اسالمی ايران کشته شد ضرب گلوله

توسط نيروھای » حاجی عمران«، آوات ابراھيمی، از ھالی پيرانشھر، در يکی از مانطق مرزی سپتمبر ١٠تاريخ . ٣٢

  .اران حکومت اسالمی ايران به ضرب گلوله کشته شدنظامی سپاه پاسد

 ساله و از اھالی پيرانشھر در حين کولبری مورد تيراندازی نيروھای نظامی ٢٤، صالح بورکه، سپتمبر ١٦تاريخ . ٣٣

  .حکومت اسالمی ايران در پاسگاه مرزی سرميالن قرار گرفت و در جا کشته شد

، به دست )کوتول( اھالی شھرستان خوی، در حين کولبری در مناطق قطور سپتمابر، سنار محمدی، از ٢٠تاريخ . ٣٤

  .نيروھای نظامی حکومت اسالمی ايران کشته شد

نژاد، در مناطق مرزی ھنگ ژال  نام، جميل عبدهللا  ساله از ھالی شھرستان بانه به٢١، يک کولبر سپتمبر ٢٣تاريخ . ٣٥

  .می حکومت اسالمی ايران کشته شدو سيرانبند بانه، با شليک مستقيم نيروھای نظا

 کرد اھل بانه، در حين کولبری در مناطق مرزی چومان،   ساله٢١زاده، کولبر  ، مھدی رحيماکتوبر ١٠در تاريخ . ٣٦

  .دست نيروھای نظامی حکومت اسالمی ايران کشته شد به
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کرماشان، در حين کولبری در مناطق ، احمد نظری از اھالی ثالث باباجانی از توابح استان اکتوبر ١٤در تاريخ . ٣٧

  .مرزی شيخ صله، به ضرب گلوله نيروھای نظامی ايران کشته شد

 ساله کرد از اھالی اورميه، توسط نظاميان حکومت اسالمی ايران در مناطق ٢٢، يک کولبر اکتوبر ١٥ در تاريخ  .٣٨

  .مرزی سيرو، با شليک مستقيم کشته شد

  .لبر کورد از اھالی پيرانشھر، ماکو و سردشت زخمی شدند کو٣ فبروری و مارچھای  در ماه

 کولبر کرد زخمی شدند ٥در ماه مه نيز آمارھا با افزايش کشتار و زخمی شدن کولبران مرزی ھمراه بود که در اين ماه 

  . تن از آنان از اھالی سلماس بودند٤که 

 در معابر کولبری پيرانشھر  ھای کاشته شده مين نيز يک کولبر مرزی اھل پيرانشھر در اثر برخورد با جوندر ماه 

  .زخمی شد

 کولبر مرزی اھل سردشت در معابر کولبری آالن سردشت با شليک مستقيم نيروھای ٥  چنين ، ھم)تير ماه( جوالیماه 

  زمان مورد ھدف گلوله ھم)  تير٦( جوالی ٢٧ تن از آنان در تاريخ ٣که . نظامی رژيم اسالمی ايران زخمی شدند

  .نيروھای نظامی رژيم ايران قرار گرفته و زخمی شدند

 نفر از آنان با ٤ کولبر کرد زخمی شدند که ١٣ زخمی شدن کولبران کورد،  در ادامه): ٩٥شھريور ( در ماه آگوست

  . نفر نيز بر اثر تصادفی رگبار که از اھالی درناخی مريوان بودند زخمی شدند٩شليک مستقيم گلوله و 

 کولبر ٥ولبر از اھالی پيرانشھر، اورميه و مريوان زخمی شدند که يک تن بر اثر برخورد با مين و آن  ک٦: سپتمبر

  .ديگر نيز بر اثر شليک مستقيم نيروھای نظامی رژيم ايران زخمی شدند

لی  کولبر کورد از اھا٣٥ کشتار کولبران مرزی در کوردستان توسط نيروھای نظامی رژيم ايران،  در ادامه: نومبر

پيرانشھر و نوسود در حين کولبری مورد ھدف تيراندازی نيروھای نظامی رژيم ايران قرار گرفتتند و به شدت زخمی 

  .شدند

***  
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