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 ٢٠١٧ اکتوبر ٢٧
 

 ! جمھوری اسالمی با کولبرانۀکاران برخورد جنايت
 حمل کاال بر پشت خود در تالش اند تا لقمه نانی  باً جمھوری اسالمی با کارگرانی که عمدتاۀگران برخوردھای سرکوب

 کولبری را با برجستگی ھر چه بيشتری ۀ شان به دست آورند ، مدتی است که پديدۀبرای سير کردن شکم خود و خانواد

ُگرچه کولبری ويژگی کردستان نبوده و نيست و در مناطق مرزی ديگر ، ھمچون . در مقابل ديد جامعه قرار داده است

ُ جنايات جمھوری اسالمی عليه کولبران در کردستان ، اين پديده را ھر چه ۀستان ھم رايج است اما انعکاس فزايندبلوچ

 . بيشتر در اذھان مردم مطرح ساخته است

پاسداران و نيرو ھای مرزی جمھوری اسالمی در توجيه جنايات خود عليه کولبران ادعا می کنند که گويا آن ھا 

ا واقعيت اين است که بخش بسيار بزرگی از کولبران به ھيچ وجه صاحب کاالئی که بر پشت خود ام. قاچاقچی ھستند

اين انسان ھای زحمتکش که از روی ناچاری و به خاطر ابعاد فالکت بار بيکاری در منطقه ، با . حمل می کنند نيستند

ًه اند ،  اساسا کاالھای سرمايه داران قبول ھمه سختی ھا و حتی ريسک از دست دادن جان شان به اين شغل روی آورد

کارگران کولبر در يک سوی مرز کاالئی را از کارگزاران اين يا آن سرمايه . را به اين يا آن سوی مرز حمل می کنند

، ر اين معامله نصيب آن ھا می گردددار تحويل گرفته و در سوی ديگر مرز به صاحبان شان تحويل می دھند و آن چه د

  . مين کنندأ شان را تۀی نيست که اگر زنده ماندند ، به آن ھا کمک می کند تا حداقل معاش خود و خانوادجز چندرغاز

با توجه به وابسته بودن اقتصاد ايران به سيستم امپرياليستی جھانی و در شرايطی که اين سيستم سال ھای طوالنی است 

 ھمواره بار بحران ھای خود ،مپرياليستی با مکانيسم ھائی بحران و رکود دست و پا می زند ، دولت ھای اۀکه در چنبر

تأثيرات اين امر گسترش روز افزون . را ھر چه بيشتر بر سر کارگران و توده ھای تحت ستم ايران سرريز می کنند

 که ُدر چنين اوضاعی است که بسياری از توده ھای خلق کرد.  ما می باشدۀبيکاری و فقر و فالکت ناشی از آن در جامع

در ميان آنان جوانان تحصيل کرده حتی در سطح دانشگاھی نيز وجود دارند ، برای تأمين يک زندگی بخور و نمير و يا 

در واقع جلوگيری از ھالک شدن در اثر گرسنگی ، با پذيرش ريسک جانی ، به اين شغل بسيار دشوار و در عين حال 

  . خطرناک تن می دھند

ردستان و کوشش در انتخاب راه ھای سخت تر برای گريز از ديد پاسداران مرزی ، به ُصعب العبور بودن راه ھای ک

 ۀحد کافی بيان گر دشواری و طاقت فرسا بودن شغلی است که کارگران کولبر ، اين انسان ھای شريف برای کسب لقم

المی چھار چشمی مراقب در مسير راه نيروھای سرکوب جمھوری اس.  له نيستأ مسۀاما اين ھم. نانی متحمل می شوند
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در چنين شرايطی است . اند تا کولبران را به عنوان قاچاقچی ھدف تيراندازی خود قرار داده و بارشان را به يغما ببرند

که کارگران کولبر ھمواره در خطر از دست دادن جان خود در اثر تيراندازی نيروھای سرکوب گر جمھوری اسالمی 

 . قرار دارند

 نفر ٣٠ُ کولبر در کردستان کشته شده اند که ۴٠ تاکنون بيش از ٩۶ای منتشر شده ، تنھا از ابتدای سال بر اساس آمار ھ

نيروھای سرکوبگر رژيم وابسته . از آن ھا با شليک مستقيم نيروی انتظامی و مرزبانی جمھوری اسالمی جان باخته اند

کش را با گلوله ھای سربی خود نشانه می گيرند که در به امپرياليسم جمھوری اسالمی ، در شرايطی قلب کولبران زحمت

ل دولت ، روزانه و از کار قاچاق سردمداران رژيم و آقا زاده ھا که در اسکله ھای خارج از کنترء قواۀھمان حال با ھم

ھا در رژيم کار قاچاق سرداران و آقازاده . طور قاچاق وارد کشور می کنند ، پاسداری می کننده ميليون ھا تن کاال را ب

گر اين رژيم از آن ھا تا به آن جا آشکار است که احمدی نژاد پاسداری نيروھای سرکوبدزد و فاسد جمھوری اسالمی و 

" برادران قاچاقچی"در زمان رياست جمھوری خود ضمن اعتراف به اين واقعيت در يکی از سخنرانی ھايش آن ھا را 

حمايت نيروھای نظامی مزدور ، کاالھای قاچاق را بدون پرداخت ھر  ۀدر ساي" برادران قاچاقچی"اين . خطاب کرد

آمده ) ٩۶ شھريور ١۵( جھان صنعت ۀبر اساس آن چه در روزنام. گونه مالياتی در سراسر کشور توزيع می نمايند

.  قاچاق کاال در سراسر کشور جا به جا می شوندۀاست ، روزانه ميليون ھا تن کاال توسط باندھای بزرگ و سازمان يافت

بنابراين مبارزه با قاچاق کاال نمی تواند توجيه گر جنايات پاسداران و نيرو ھای مرزی جمھوری اسالمی عليه کارگران 

ن  که در اي-  با قاچاق کاال توسط برخی از سرمايه داران مخالفند ًکولبر باشد؛ مگر آن که گفته شود که آن ھا صرفا

 ۀصورت نيز آن ھا به جای جلوگيری از کار قاچاق آن سرمايه داران ، کارگرانی را که در شرايط فقر مفرط برای تھي

قاچاقچی معرفی کرده و  کيلو بار را در راه ھای صعب العبور بر روی دوش خود حمل می کنند ، ١٠٠ تا ۵٠ نانی ۀلقم

 .آماج آتش سالح ھای مرگبار خود قرار می دھند

ً جمھوری اسالمی در کردستان با کولبران تا به آن حد وحشيانه است که اخيراۀگرانھای سرکوبورد برخ  ۀ در منطقُ

تن از کولبران محروم نموده و تالش  ١٠٠ بيش از ۀمحاصرسردشت پاسداران رژيم مبادرت به " دوله بی"مرزی 

ه شده از ترس تيراندازی نيروھای مرزی و به کولبران محاصر. کردند تا از ورود آن ھا به منطقه جلوگيری نمايند

 کولبران و شرايط بس دشواری که آن ھا ۀ محاصر.ھا پناه بردند  کوه ھا و صخرهۀغارت برده شدن کاالھای شان به دامن

ُبا پناه گرفتن در کوه ھا و صخره ھا بدون داشتن ھرگونه آب و آذوقه پيش آورد، اعتراض به حق مردم کردستان را بر 

 مردم روستای بيوران در سردشت در اعتراض به ٩۶ ]سنبله[ شھريورماه٢٣يخت تا آن جا که روز پنجشنبه انگ

جلوگيری از عبور کولبران از مرز توسط سپاه پاسداران و جھت جلوگيری از دستگيری آن ھا جاده را بستند و با 

 آن ۀ مردم معترض آتش گشودند که در نتيجدر اين درگيری نيرو ھای سپاه پاسداران به روی. پاسداران درگير شدند

 خود ايستاده بود ، بر اثر شليک ۀيک کارگر کولبر و دختر جوانی از اھالی روستای مزبور که در مقابل درب خان

 .پاسداران جمھوری اسالمی مجروح شدند

در شرايطی رخ داد که  پاسداران با کولبران و مردم پشتيبان شان در روستای بيوران ، ۀدرگيری و برخورد وحشيان

 بانه دو کولبر ۀ يعنی حدود ده روز قبل از آن درگيری ، نيروھای مرزی در منطق]سنبله[ شھريور ماه١٣روز دوشنبه 

انده بودند؛ جنايت وحشيانه و شرم آوری که با خشم و اعتراض ھمگانی ترا با شليک گلوله در خون خود غلرنجديده  

 اعتراضات و تظاھرات مردم بانه به کشتار کولبران توسط نيروھای نظامی رژيم چنان .مردم مبارز شھر بانه مواجه شد

مردم بانه در جريان اين اعتراضات ، خواھان پايان .  به حالت تعطيل در آمدًابعاد وسيعی به خود گرفت که شھر عمال

ز شدت بخشيدن به سرکوب در جريان اين اعتراضات نيز پاسخ جمھوری اسالمی ج. دادن به کشتار کولبران شدند
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با چنين برخوردی جمھوری .  آن ھا نبودۀحق و عادالنه ن و توسل به زور برای پايان دادن به اعتراضات بامعترض

ن جنايات انجام شده عليه کارگران کولبر و توده ھای رنجديدۀ پشتيبان ن و عامالااسالمی ھمچون سابق نشان داد که آمر

ن و ابنابراين از چنين رژيمی نمی توان انتظار محاکمه آمر. گاه ھای سرکوبش می باشندآنان ، خود اين رژيم و دست

َچاقو دستۀ خودش را نمی برد"به قول يک مثل مردمی ،  ن اين جنايت را داشت ، چرا که عامال  ، ھاتي اين واقعۀھم". ُ

 سال گذشته با زبانی ٣٩می ھمچون ھمچون تمام تجربيات مبارزاتی مشابه ، بار ديگر آشکار ساخت که جمھوری اسال

اين واقعيتی است که مردم ما آن را در طول حيات . جز زبان زور نمی تواند با کارگران و توده ھای ستمديده سخن گويد

 . جمھوری اسالمی ، با پوست و گوشت خود تجربه کرده اندۀجھنمی رژيم دار و شکنج

گرانی ھستند که در شرايط بيکاری گسترده و روزافزون و فقر و فالکت  کارگر ما ، کارۀ بخشی از طبقۀکولبران به مثاب

خانمان سوز برای گريز از ھالک شدن در اثر گرسنگی و برای تأمين يک زندگی بخور و نمير به کولبری يعنی به 

 حتی با برخورد نيروھای نظامی جمھوری اسالمی با اين کارگران که.  يکی از خطرناک ترين شغل ھا روی آورده اند

گر ضديت کل رژيم کارگر ستيز با کولبران قرار می دھند ، بيانوحشی گری ، آن ھا را مورد آماج گلوله ھای خود نيز 

روشن است که با چنين رژيم ديکتاتور و ضد کارگری جز با قھر انقالبی نمی . و خانواده ھا و حاميان آن ھا می باشد

 کارگر در اين مسير می توان به ۀی عليه اين رژيم و متشکل کردن طبقتنھا با اعمال قھر انقالب. توان سخن گفت

 سرمايه داری حاکم بر کشور و تمامی تجليات بربر ۀسرنگونی کليت اين رژيم جنايتکار و از بين بردن سيستم ظالمان

   . آن اميدوار بودۀمنشان
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