


 

ماه اخير )جوالي  2 یکه تنها در ط یداشته به طور یگذشته رشد صعود یآمار کشتار کولبران در ماهها شیافزا
  شده اند.تن مجروح 12و  کشته  یمرز یروهايکولبر و کاسبکار کرد توسط ن 16حداقل  (اوتو 

کار  نیاارند به ناچ ده شانمعاش خانوا نيتأم یهستند و برا رانیاقشار مردم ا نیرتريکولبران که از فق کشتار
نبه شروز سه  صبح مورد نیاست. در آخر ختهيسخت و طاقت فرسا تن  بدهند، خشم و انزجار عموم مردم را برانگ

 واب زدند ه اعتصبسپاه پاسداران، دست  یروهايشهریور، مردم بانه در اعتراض به قتل دو كولبر به دست ن14
امه مچنان اده نيکردنش یدر شهرها یيل در آوردند که اعتراضات مردممغازه ها و بازار شهر را به حالت تعط

  .دارد

خود، به  یوادهخان امرار معاش یکولبران مجبورند برا ،یروزافزون صنعت حمل و نقل و ترابر شرفتيپ یايدن در
شان انوادهخد و معاش خو نيراه تأم نیرا آخر یچرا که کولبر اورند؛يب یفرسا روو طاقت شغل پرمخاطره نیا
  .جا کنندوالک برف، جابهبار را در کوه و کمر و گرما و سرما و ک لويک 150تا  100 دیبا ی. کولبرها گاهننديبیم

 10د مار تنها حدوآ نيبر طبق هم کنند،یم تيفعال یمرز یهزار کولبر در استانها6٨از  شيب یطبق آمار رسم بر
  .کنندیم تيفعال رانشهريدر پ یهزار کولبر رسم ۶از  شيسردشت و ب هزار كولبر در شهرستان

 .دهندیهزار کولبر  در کل کشور م500تا  350خبر از وجود  یررسميغ یآمارها اما

 زين یدانشگاه النيالتحصو فارغ انیساله و دانشجو۸۰ساله تا زنان و مردان ۱۰آنان کودکان  انيکه در م کولبران
 زشیر م،یرژ یتظامسرکوبگر ان یروهاين ميمستق یراندازيمانند ت یرض خطراتطور مستمر در معبه شوند،یم دهید

  .دارند رسقوط به دره قرا ای یبهمن، غرق شدن در رودخانه، سرمازدگ

ادن  و دن عالمت " بدوبه بهانه "مبارزه با قاچاق کاال رانیحکومت ا یانتظام یروهاين ژهیبه و ینظام یروهاين
 .دهندیقرار م یراندازيرا هدف ت یکولبران مرز ن،ينهشدار و در نظر گرفتن قوا

 یصورت تنها در ،رانیحکومت ا ینظام یروهاين یاسلحه از سو یريبکارگ یقانون مجازات اسالم 3ماده  براساس
ته را داش ینظام یروهايمتهم قصد کشتن ن ایاز اسلحه استفاده کنند که جان آنان در خطر باشد و  توانندیم

 .باشد

 کيا هدف شلرار متهم ب نياول یبرا توانندینم یاوهيش چيبه ه ینظام یروهايقانون آمده است: ن نیا 3ره تبص در
 .قرار دهند ميمستق

 چيد هزش داشته باشتومان ار ونيليم کیقاچاق کمتر از  یقانون قاچاق، اگر کاال 2طبق بند الف ماده  نيهمچن
مذکور  حد نصاب کمتر از کنندیکه کولبران حمل م ییموارد کاال متوجه فرد نخواهد شد و در اکثر یگونه مجازات

 .دیضبط خواهد گرد ربوطهم یمعاف خواهد شد و تنها کاال مهیلذا از مجازات جر باشدیم

 یهاقتل»  نوانبه ع یدر گزارش خود از کشته شدن ُکولبران مرز زيسازمان ملل ن ژهیگزارشگر و ديشه احمد
کشتار » و ین مرزولبراسخت ُک طیبه شرا شتريپ یکرده است. و یموضوع ابراز نگران نیز انام برده و ا «یفراقضائ

 .ها اشاره کرده بودآن «کيستماتيس



 

 نيقض قوانن ُکرد نلبرابه کو کياسلحه، شل یريباورند، با استناد به قانون بکارگ نیو حقوقدانان برا کارشناسان
 .است

« مرز ر امتدادد رمجازيغتردد »و بعضا « قاچاق یورود کاال»جرم کولبران  ران،یا میرژ یقانون مجازات اسالم طبق
. با شده است ضبط یمعادل چند برابر ارزش کاال ینقد مهیباشد که مجازات آن حداکثر چند ماه زندان و جر یم

  .است یرقانونيو کشتار کولبران غ کيشل زيقانون ن نیاستناد به ا

اق به کشور وارد و خارج قاچ یکاال ارديليم40تا  15 نيب یرقم انهيحكومتي سال یهاها و مهرهبر اعتراف رسانه بنا
قاچاق  قیطر کاال به کشور، از هیرویحجم از قاچاق سيستماتيك و وارد شدن ب نی. واضح است که اشودیم

 وز تجارت ا یميظعميگيرد که کنترل بخش  تصورسپاه پاسداران  رينظ یحکومت یها و نهادهامهره افتهيسازمان
 .به عهده دارند یتيو چه به لحاظ امن یواردات و صادرات به کشور را چه به لحاظ اقتصاد

کشور  یدجه عمرانسه برابر بو یعنیدالر،  ارديليم 2۵حجم معامالت قاچاق »اعترافات سران حكومتي،  براساس
 ینعلي، حس96تير21-)خبرگزاري ایلنا «. زار نفر شده استه ۸۰۰ یکارياست. قاچاق کاال و ارز باعث ب

 عضو مجلس( یگانيدلیحاج

 (۹۳فنداس۱۶تابناک،  تی)سا. «بردیم نيرا در سال از ب یهزار فرصت شغل750و  ونيليم کی قاچاق،»

 ليتشکرا  نکارايبحكومتي لشگر  یهاهستند که به قول رسانه کاريب ونهايليم نياز هم ییزحمتکش جز کولبران
 .ازدس ین مابعاد کشتار و خسارات وارده به کولبران را روش ریکوتاه به اطالعات ز ی.  نگاهدهندیم

 نیا یارات جانب خسهمة جوان یایگو شکیاند و بشده ییو رسانه یرونياعالم ب ،یطور رسمبه ریو ارقام ز اعداد
  :ستين پناهیزحمتکشان ب

 



 

 
 .کولبر و کاسبکار کرد کشته شدند 144 ،یالديم 2017ماه نخست سال  7 یط

 .دانەشد یتن دیگر زخم 97و  ەکولبر و کاسبکار جانشان را از دست داد 47آمار؛  نیطبق ا بر

 ەشد یو زخم ەکولبر ُکرد کشت 96 یالديم 2016در سال  ەاست ک یدر حال ەشد ەشمار کولبران کشت شیافزا
 .بودند ەشد یزخم گرینفر د 47و  ەشد ەکولبر و کاسبکار ُکرد کشت 49بودند.  

 .علق داردتنشاه بانه، نوسود و کرما ه،یسردشت، اشنو وان،یمر یشده به شهرهاآمار کولبران کشته نیشتريب

 :زیر به چند نمونه اشاره ميكنيم در

ظامي لوله نيروهاي نگساله ساكن پيرانشهر ميباشد كه با ضرب 25” فرهاد زردي“كولبر جوان به نام  یك اوت4در 
  .جان خود را ازدست داد

ر دشدن  یبستر ماهکیاهل ربط سردشت، پس از  ”یميالرحمن ابراهعبد“ تیکولبر جوان با هو کیآوریل 27در
 .جانش را از دست داد ز،یتبر مارستانيب

 یروهاين ميستقم کي( سردشت، با شلتوشي)ب یاهل روستا” آكو قاسمي“ ساله به نام 22کولبر  کیمارس 11 در
 .کشته شد رانیحکومت ا ینتظاما

 مقاری یاز اهالي روستا “کانلويدولتخواه جن ديوح”به نام  ەسال 1٨کولبر   کینظامي در مرز ماکو  یروهاين اوت21
 .( با شليك گلوله مستقيم كشتنديەق میاری)

 ەا بر یسوار ليومبات کی ”اشوشيب“ یروستا یکیروانسر و در نزد ەجوانرود ب ەدر جاد رانیمسلح ا یروهاين اوت29
 10رزند فو  ”یهدوممحمد “ تیبا هو لياتومب ەرانند رانیمسلح ا یروهاين یراندازيت ەجيرگبار بسته اند. كه در نت

 .اندەشد یزخم” زمناکو”  تیبا هو اشەسال

 یتااهل روس-ەسال 21 یفرج دريو ح ەوزمل یاهل روستا-ساله  41 “یقادر بهرام” تیسپتامبر دو کولبر با هو4 در
 .اندەشه شه  با شليك گلوله نيروهاي نظامي در مرز بانه کشته شد


