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 کولبر
 

 

 

 ساالنه نقض حقوق بشر و  خشونتگزارش 

و کاسبکاران کُرد  نعلیه کولبرا  

۲۰۱۵در سال   

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ی حقوق بشر کردستانشبکه  
 

۱۳۹۴بهمن   
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ی حقوق بشر کردستانشبکه  
 

ت. این نهاد توسط ی حقوق بشر کردستان  یک  نهاد حقوق بشری مستقل، غیرسیاسی و غیرانتفاعی اسشبکه
ه ثبت غیردولتی فرانسه بهای طبق قانون تاسیس تشکل ۲۰۱۴دادی از وکال و فعالین حقوق بشر کُرد در سال تع

 رسیده است
 

است :ی به شرح ذیل های این شبکهفعالیت   
 

به سه زبان   های مستند روزانه در مورد وضعیت حقوق بشر در کُردستانبانی حقوق بشر: انتشار گزارشدیده
رسی و انگلیسی در سایت رسمی این شبکهکُردی ، فا . 

 
مدارک به  آوری اسناد ونامه، جمعمستندسازی: مستندسازی و ثبت موارد نقض حقوق بشر به صورت شهادت

 .صورت مکتوب و ویدیویی
 

قوقی علیه الملل و در صورت امکان، طرح دعوای حی بینشناسایی ناقضین حقوق بشر، معرفی آنان به جامعه
 .آنان

 
. انهای زندانیان سیاسی، زنان و کودکمشاوره حقوقی به قربانیان نقض حقوق بشر، به ویژه پرونده  

 
 

المللی های بینمالمللی مدافع حقوق بشر و بکارگیری مکانیسارایه گزارشات و اسناد تهیه شده به نهادهای بین
ضعیت حقوق از کشور نسبت به وبرای حمایت از قربانیان نقض حقوق بشر و جلب توجه افکار عمومی خارج 

 .بشر در کُردستان
 

های ایرانایجاد بانک اطالعاتی از زندانیان سیاسی کُرد در سراسر زندان . 
 

بکاران کُردتهیه مستندات و گزارشات ساالنه در خصوص نقض حقوق بشر و خشونت علیه کولبران و کاس  
 
 
 
 
 

Kurdistan Human Rights Network 

Website : www.kurdistanhumanrights.org 

Email : Info@kurdistanhumanrights.net 
Tel : 001 – 646 – 797 31 37 
ی حقوق بشر کُردستانمحفوظ برای شبکه ©   
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  مقدمه
 

 اال گفتهچه در اصطالح به آن قاچاق کي کولبري و کاسبکاري یا آنبراي اشخاصی که از نزدیک با مساله 
اي مبارزه هاي جهان برایی  جهانی است و همه دولتشود، آشنا نیستند شاید این ذهنیت وجود دارد که مسالهمی

ي کتهدهند و این چیزي که همه بر آن اجماع نظر دارند. اما نطبق قوانین داخلی خود اقداماتی را انجام می با آن
ي مبارزه با ه بهانهي کشتار سیستماتیک کولبران و کاسبکارانی است که باصلی و هدف از این گزارش مساله

که معضل نشوند. با وجود ایکشته یا زخمی میقاچاق کاال روزانه مورد هدف نیروهاي نظامی ایران قرار گرفته، 
یا براي ي کشورهاي دنیا وجود دارد اما مرزهاي کُردستان از پرخطرترین مناطق دناقتصادي قاچاق کاال در همه

.شوندند طاقه پارچه و.... کشته میمردمی است که روزانه به خاطر حمل چند کارتن چاي یا چ  
  

دادي از فعالین یقی میدانی در شهرها و روستاهاي مختلف کردستان از سوي تعدر طول چند سال گذشته با تحق 
ایی نوظهور نیست ي کشتار کولبران و کاسبکاران کُرد مسالهمدنی کُرد این واقعیت آشکار شده است که مساله

ه بعدا به آن لی کي هفتاد به بعد این کشتار به صورت سیستماتیک آغاز گشته است. اما به دالیو از اوایل دهه
ار نگرفت. المللی مدافع حقوق بشر قراشاره خواهیم کرد این مساله مهم مورد توجه افکار عمومی و نهادهاي بین

ی اخباري ي هفتاد شمسی هرازگاهبعد از پایان جنگ ایران و عراق و تثبیت حاکمیت جمهوري اسالمی، در دهه
شد ولی در نهایت یدن کولبران و کاسبکاران کُرد پخش مدر مناطق مختلف کُردستان مبنی بر کشته یا زخمی ش

ستان نسبت حمالت مرگبار به کولبران در مرزهاي کرد“ ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز“با تاسیس  81در سال 
ران با داشتن ي مبارزه با قاچاق کاال در نیروي انتظامی جمهوري اسالمی ایبه گذشته روند صعودي یافت. دایره

ر  و حتی شهروندان ها تن از این قشارات تام براي تیراندازي مستقیم به کولبران و کاسبکاران کُرد ساالنه دهاختی
.رساندي مبارزه با قاچاق کاال به قتل میعادي را به بهانه  

 
ح ، جهت مبارزه با قاچاق کاال و تامین امنیت مرزها  قرار شد که طر 85با اجراي طرح انسداد مرزها از سال 

نترل وري (شکل کهاي مرزي و مناطق آزاد در تعدادي از شهرهاي مرزي انجام شود و با گسترش  پیلهبازارچه
 شده و رسمی حمل اجناس) در بیشتر مناطق مرزي به معضل قاچاق کاال در این مناطق خاتمه داده شود و

خصیص راهکارهاي قانونی و ت وري در این مناطق جایگزین کولبري غیرقانونی شود. اما تجارت کوچ پیله
داد مرزها به وري در این مناطق  صورت نگرفت و تنها در طرح سخت افزاري انساعتبارات براي گسترش پیله

و به دلیل  اهداف مورد نظر خود رسید و این خود سبب شد بار دیگر معضل کولبري در این مناطق تداوم یابد
.ایی شدن کُرد  وارد فاز تازهرویکرد خشن نیروهاي مرزبانی کشتار کولبرا  

 
زمان  با ي احزاب کُردي و همکه تغییر در شیوه مبارزهرسانی در این باره همچنان ادامه داشت تا اینعدم اطالع 

هاي ت و شبکهتر به اینترنایی کُردي، دسترسی گستردههاي ماهوارهاندازي شبکهي مدنی و راهگسترش جامعه
سترده حقوق ها نقض گتوجه قرار گرفت. نهایتا همین مسایل سبب شد که بعد از سال مجازي، این مسئله مورد
ه این مسایل ها بافکار عمومی ایران و خارج از کشور نسبت به این رویه، توجهخبري بشر در کردستان  در بی

و کاسبکاران  انجا پیش رفته است که بحث  از مجروح و کشته شدن کولبرجلب شود. امروز این عمومیت تا آن
بار اندازند، رروزانه سر خط اصلی اخي خویش به خطر میکُرد که جان خود را تنها براي امرار معاش خانواده

.ها کردي و حتی فارس زبان شده استبسیاري از رسانه  
 

؟اما کولبران و کاسبکاران چه کسانی هستند  
 

رداشتن و به معناي ب“ بر“ به معناي پشت، دوش و  “کول “ ي کُردي است که از دو واژه ، یک کلمه“کولبر “
ه حمل شود که در مناطق مرزي با اخذ هزینه ناچیز اقدام بمی حمل کردن است و اصطالحا به افرادي گفته

صفر  کاالهاي خارجی مانند پارچه، چایی، لوازم صوتی و تصویري  و در موارد نادر مشروبات الکی از نقاط
ارپایان ي چهاي صعب العبور این کاالها را روي دوش خود و یا به وسیلهبور از کوهستانکنند و با عمرزي می

دهندیرسانند و آن را به صاحبان کاال تحویل مبارکش مانند اسب یا قاطر به روستاها یا شهرهاي مرزي می . 
اي مرزي تحویل و یا شهرهنیز کسانی هستند که کاالهاي وارد شده توسط کولبران را از روستاها “ کاسبکاران  “

کنندگرفته و با انواع وسایل نقلیه آن را به شهرهاي مرکزي و بزرگ کشور منتقل می . 
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ران هم کولبران و هم کاسبکا
می همیشه توسط نیروهاي نظا
اي کشور و به خصوص نیروه

ي ي مبارزه با قاچاق کاالدایره
نیروي انتظامی مورد هدف 
تیجه شلیک قرار گرفته و در ن

م هاي مستقیین تیراندازيا
 ساالنه تعدادي زیادي از آنان

ندرسزخمی شده یا به قتل می . 
 
 

به طور کلی کولبران و 
راي کاسبکاران کُرد فقط ب

امرار معاش روزانه خویش و 
شان در معرض خانواده

در رودخانه،  دنخطراتی از قبیل: تیراندازي مستقیم نیروهاي نظامی جمهوري اسالمی ایران، انفجار مین، غرق ش
ال گذشته ریزش بهمن، سرمازدگی، سقوط به دره و... قرار دارند و طبق تحقیقات صورت گرفته در طی چند س

ندازي مستقیم نیروهاي نظامی بیشترین آمار مربوط به قربانیان چنین اتفاقاتی، مربوط به کسانی است که بر اثر تیرا
اندبه قتل رسیده . 

 
 

ان مناطق مختلف کردست تعداد زیادي از مردم در
 الرغم اطالع از خطرات احتمالی پیش رو درعلی

کاري این کار، به ناچار اقدام به کولبري و کاسب
کنند. از جمله دالیل مهم روي آوردن مردم یه می

 هايتوان نبود زیرساختاین شغل کاذب را می
هاي جهکالن اقتصادي، تبعیض در تخصیص بود

بود باالي بیکاري، ن ساالنه به کردستان، نرخ
هاي شغلی جایگزین، عدم فرصت
هاي کالن در بخش کشاورزي، گذاريسرمایه

اشتن معدن، توریسم و در کل سیاست محروم نگه د
 .این مناطق از سوي حاکمیت عنوان کرد

 
یران و د. اما در اي قاچاق کاال یک معضل اقتصادي است که بسیاري از کشورها با آن درگیر هستناساسا مسئله

صادي و فرهنگی، هاي مختلف اجتماعی، سیاسی، اقتدر کردستان به سبب نگاه امنیتی حاکمیت در حوزه به ویژه
قوانین مدون  هاي خشونت آمیز استفاده می شود. این در حالی است که طبقدر برخورد با این مسئله نیز از روش

شود، مجازات خاص خود را داشته و باید می اجراي جمهوري اسالمی ایران هر عملی که جرم محسوبالزم
هدات و  تشریفات رسیدگی خاصی را طی نماید و فرد متهم به مجازات قانونی خود برسد. با این حال مشا

است دهند که عملکرد حکومت ایران در این رابطه مخالف این اصل قانونیآمارها نشان می . 
 

ش مرزهاي زاد تجاري در دو منطقه مریوان و بانه و همچنین گستردر طول چند سال گذشته برنامه ایجاد بازار آ
ار آزاد تجاري رو شده و طرح بازرسمی براي تردد محدود کولبران به صورت پیله وري تا حدي با شکست روبه

ر کل در مجلس ایران به دلیل نداشتن راي حد نصاب براي تصویب آن به شکست انجامید و از دو ماه اخی
امرار معاش  اکنون هزاران کولبر قانونی که از این راهاند و هموري نیز به دالیل نامعلوم بسته شدهمرزهاي پیله

رسد تمایل به کولبري قاچاق دوباره افزایش یافته استکردند بیکار شده و به نظر میمی . 
 
  

کولبران نیز توسط  ها نبوده و هر ساله صدها راس اسب و قاطرمتاسفانه این کشتار فقط منحصر به انسان
ی حقوق بشر کردستان" گزارش داد که روند. یکی از کولبران در مرز بانه به "شبکهنیروهای انتظامی از بین می
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نیروهای انتظامی پس از ضبط بار کولبران، 
جمعی ها را به صورت دستهها و قاطراسب

چندین مورد، خود او کشند و حتی در می
ماموران نیروهای شاهد سوزاندن آنها توسط 

نظامی و انتظامی بوده است. به گفته این 
شاهد عینی، در اکثر موارد، وقتی کاروان 
کولبران در کمین نیروهای نظامی گرفتار 

شود، کولبران از ترس بازداشت فرار می
گذارند. ها را جای میکرده و بار و اسب

نیروهای نظامی پس از مصادره بارها، 
کشند. ان کرده و میبارگلولهها را اسب
های این حیوانات در مسیر راه جنازه

 های قابل مشاهد هستند.کاروان
 

 بخش تحلیلی حقوقی مساله 
 

جرم یک پدیده اجتماعی، حقوقی و انسانی است و در تمامی جوامع وجود داشته و خواهد داشت. مبارزه و 
ایی کشورهای مختلف بررسی شده و نهایتا در شیوه پیشگیری از آن نیز در سیاست مربوط به حقوق کیفری و جن

کند. هر کشوری بر اساس شرایط اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی خویش قوانین مدون، نمود پیدا می
 نماید. جرم را تعریف کرده و چارچوب آن را مشخص می

 
گونه تعریف شده ینا 1392"قانون مجازات اسالمی"، مصوب  2در نظام حقوقی ایران، جرم بر اساس ماده 

شود". است:"هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است، جرم گفته می
تواند بنا به صالحدید گزار میو قانون باشد تعریفی که از لحاظ رفتار فعل مثبت مادی بسیار گسترده و وسیع می

"قانون مجازات اسالمی"، اصل ضرورت  2بگنجاند. متن ماده  خود، اعمال مختلفی در محدوده این تعریف
 11الملل نیز مطابقت دارد. بر مبنای ماده ها را مبنا قرار داده که با حقوق بینتعریف قانونی جرایم و مجازات

نباید به خاطر عملی مجازات شود که در حقوق کیفری به  "اعالمیه جهانی حقوق بشر سازمان ملل"، هیچکس 
شود. بنابراین هر عملی تنها زمانی جرم محسوب می شود و مستحق مجازات است که ن جرم قلمداد نمیعنوا

 در قانون به آن اشاره شده باشد و اعمال هیچ مجازاتی هم ممکن نیست مگر به حکم قانون.
 

قوقی ایران، باید به الرعایه در نظام حبا مد نظر قرار دادن موارد فوق و بررسی مواد قانونی مدون موجود و الزم
 سواالت زیر پاسخ داد:

 
 آیا اساساً عمل کولبری جرم است یا خیر؟ .1
 اگر پاسخ سوال اول مثبت است، مستند قانونی آن کدام ماده است؟ .2
 و مجازات آن چیست؟ .3

 
گردد "قانون مجازات اسالمی" عمالً مشاهده می 2نظر به وجود اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها و ماده 

ه عمل "کولبری" در هیچ یک از مواد قانونی به عنوان جرم شناخته نشده است. کولبری در مناطق مرزی ایران ک
جایی که مجازات قانونی در قوانین های متعارف دیگر، درآمده است. از آنبه شکل یک شغل همانند شغل
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اسالمی"، جرم نیست و هرگونه تعرض "قانون مجازات  2ایران برای کولبری تعیین نشده، کولبری بر مبنای ماده 
 الملل است. خودسرانه ماموران نظامی به جان و مال کولبران، نقض موازین حقوقی ایران و حقوق بین

حتی اگر فرض را بر این بگذاریم که کولبری جرم باشد، باید متهمین در دادگاه محاکمه و به مجازات محکوم 
 ان توسط ماموران نظامی، مصداق بارز قتل عمد است.شوند. بنابراین کشتن کولبران در کردست

 
مسئولین حکومتی و امنیتی ایران، اعمال غیرقانونی خود در برابر کولبران و کاسبکاران کُرد را بدین شکل توجیه 

کنند که قاچاق کاال در ایران جرم است و کولبران و کاسبکاران به دلیل قاچاق کاال مجرمند. اما به اعتقاد می
 هایی روبروست. شناسان انتساب این جرم به افراد کولبر به لحاظ حقوقی با تردیدکار
 

قانون  ۸مجمع تشخیص مصلحت نظام از ماده  ۸۱"قانون امور گمرکی" و خصوصا تفسیر سال  ۱طبق بند 
تعزیرات "قاچاق عبارت است از وارد یا صادر کردن کاال از مبادی ورودی و خروجی کشور بدون پرداخت 

 حقوق گمرکی".
شوند تاثیر بسزایی دارد، از آنجایی که میزان و حتی نوع کاال در میزان مجازات اشخاصی که قاچاقچی تلقی می

قانون  ۲باید برای تعیین مجازات مجرم، میزان کاالهای قاچاق او برآورد شده باشد. بر اساس بند الف ماده 
یک میلیون تومان ارزش داشته باشد، هیچ مجازاتی متوجه قاچاق کاال"، اگر کاالیی که قاچاق شده کمتر از 

کنند، ارزش مادیش متهم نخواهد بود. از آنجایی که کاالیی که کولبران به روی دوش خود یا با قاطر حمل می
شان شان می تواند ضبط کاالهایو تنها جریمه کمتر از حد نصاب مذکور است، قاعدتا از مجازات معافند

بدون اعالم جرم و محاکمه در  شود، بلکه خودشان نیز باشد. در عمل اما نه تنها کاالهای کولبران ضبط می
گیرند. اگر حتی کولبران طبق تعاریف قانونی ایران دادگاه، از سوی ماموران نظامی ایران هدف گلوله قرار می

شدند؛ گرفتند، باید با طی کردن مراحل قانونی، محاکمه و مجازات مین کاال قرار میدر زمره قاچاقچیا
گذشته از آنکه طبق قوانین ایران، مجازات جرائم گمرکی (وارد کردن کاالهای مجاز، بدون داشتن مجوز و 

 پرداخت گمرک)، مرگ نیست.
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"قانون  ۳قض ضوابط و مراحل مندرج در ماده توان ناز دیگر دالیل غیرقانونی بودن اعمال ماموران نظامی، می
نحوه بکارگیری سالح از سوی مامورین نظامی" را برشمرد. بر مبنای این ماده، مامورین ابتدا باید به متهم 

تر از کمر او شلیک نمایند. در اخطار داده، سپس تیر هوایی شلیک کرده و در صورت تسلیم نشدن به پایین
تر توان به باالموثر نبودن اقدامات مذکور و حتمی بودن خطر از جانب مهاجم، میصورت مهاجم بودن متهم و 

آیند، اصوال از کمر او شلیک کرد. از آنجایی که کولبران، کاسبکاران بی خطری هستند و مهاجم به حساب نمی
 استفاده از سالح در برابر آنان خالف قانون است. 

مستقیم و کشتن کولبران توسط ماموران انتظامی بنگریم، با نقض فاحش  بنابراین از هر زاویه که به تیراندازی
های بی دفاع که برای امرار معاش قوانین ایران و قوانین بین المللی مواجه هستیم. از سوی دیگر کشتن انسان

نیع و کنند، بی آنکه جان و مال دیگران را به خطر اندازند، عملی ششان خالف قانون عمل میخود و خانواده
  غیرانسانی است.

 
 

، آنان را بدون محاکمه و رای دادگاه، ماموران نظامی با تیراندازی مستقیم به کولبران، کاسبکاران و قاچاقچیان
شود، چرا که نمی رسانند. اما بی عدالتی در حق قربانیان این عمل بدین جا ختم مجروح کرده یا به قتل می
شان به مراجع ها برای احقاق حقوق پایمال شدههای مقتولین بر اثر این تیراندازیوقتی مجروحین و خانواده

شوند که اساسش بر حمایت بی قید و شرط ای مواجه میکنند، با محکمهاجعه میذیربط همچون دادگستری مر
ها راه به جایی نبرده و گونه شکایتاز ماموران نظامی بنا شده است. به توجه به قوانین موجود، تا به حال این

تنها نتیجه برخی از این  اند.هیچ یک از این ماموران مورد پیگرد قانونی بر مبنای حقوق جزایی ایران قرار نگرفته
شکایات، پرداخت دیه به مجروح یا خانواده مقتول از محل بودجه نیروی انتظامی یا بیت المال، به استناد ماده 

"قانون نحوه بکارگیری سالح"، بوده است. در برخی موارد نیروی انتظامی حتی از پرداخت دیه نیز  13
اعد کردن و گرفتن رضایت اولیای دم برآمده است. بنابراین، خودداری کرده و به اشکال مختلف در صدد متق

دادخواهی قربانیان اعمال غیرقانونی و غیرانسانی ماموران نظامی، به مجازات مجرم و جلوگیری از تکرار 
انجامد، بلکه بخشا با پرداخت دیه و بخشا با اعمال ارعاب و گرفتن رضایتنامه، مختومه اعالم جنایت نمی

 شود. می
 

 
 آمار یک سال گذشته

 
 

نفر در پی شلیک مستقیم نیروهای  ۴۴حداقل  ۲۰۱۵ی حقوق بشر کردستان" در طول سال طبق تحقیقات "شبکه
نفر با غرق شدن در رودخانه و یا در اثر  ۷اند، همچنین حداقل نفر مجروح شده ۲۱اند و نظامی به قتل رسیده

 اند.سرمازدگی و حوادث دیگر جان باخته
 

نفر  ۶۵گذشته حداقل  کلی در طول یک سال  به طور
اند. با توجه به عدم امکان تحقیقات کشته یا مجروح شده

مستقل در داخل کشور و وجود فشارهای امنیتی بر منابع 
انسانی قابل اعتماد، آمار ارائه داده شده شامل همه موارد 
تعرض ماموران نظامی به جان کولبران نیست و تنها 

گیرد که توسط "شبکه حقوق بشر میمواردی را دربر
نفر  ۴کردستان" گردآوری شده است. در میان قربانیان 

شود و این افراد اصال کولبر یا کاسبکار چوپان دیده می
ی مشکوک بودن  به اند و نیروهای انتظامی به بهانهنبوده
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ند. همچنین در میان قربانیان اتیراندازی قرار داده و به قتل رساندهکاالی قاچاق آنان را مورد هدف حمل 
تیرماه به همراه یک جوان  ۲۵الدین یوسفی بانی وجود دارد که روز امسال یک جوان کولبر نوجوان به نام صفی

 اند.دیگر در مرز ارومیه به قتل رسیده
 

های ه ناممتاسفانه در سال گذشته در سه مورد نیروهای انتظامی بعد از مورد هدف قرار دادن دو کولبر کُرد ب
میالن در سلماس و چالدران و یک چوپان به نام اسماعیل حسینی در مریوان  مصطفی نوری و ناصر داالیی

ی یکی از آنها ی حقوق بشر کردستان در تماس با خانوادهها را بر روی زمین کشیده به طوری که شبکهجنازه
ی زیادی بر روی زمین کشیده شده و در اصلهمطلع شد که جسد یکی از کولبران از محل قتل تا پاسگاه به ف

زمان شستشوی جنازه اثرات این اقدام به صورت وجود قطعات ریز سنگ در بدن و پارگی پوست کامال مشهود 
بوده است. در یک مورد دیگر بعد از قتل نیروهای انتظامی اقدام به لگد زدن به جنازه کرده که آثار آن نیز برای 

 است.خانواده مشهود بوده 
 

مبارزه با قاچاق  در موردی دیگر خانواده یکی از قربانیان که در نزدیکی شهر کرمانشاه توسط نیروهای اداره
سال سن  ۲۴ی حقوق بشر کردستان" گفت که پسرشان تنها کاال در ورودی شهر به قتل رسیده بود به "شبکه

قتصادی، مجبور به خرید و فروش سیگار شده، داشته و همسرش باردار بوده است. او به دلیل بیکاری و فشار ا
کند، این عمل را دانستند که او فقط چند کارتن سیگار در ماشینش حمل میکه میولی ماموران با وجود این

اند. او را که به شدت زخمی شده بوده دادهقاچاق دانسته و خودروی سواری وی را هدف شلیک مستقیم قرار 
بازداشتگاه غیر استاندارد یکی از قال فوری به بیمارستان، برای چندین ساعت در بازداشت کرده وبه جای انت

اند. بی اعتنایی ماموران به نیاز فوری پاسگاهای انتظامی منگاه داشته
انتقال او به بیمارستان، خونریزی قربانی به اقدامات پزشکی و تاخیرشان در 

خانواده قربانی،  فته پی داشت. به گشدید و در نهایت مرگ قربانی را در 
اند ولی با گذشت چند از طریق وکیل از ماموران انتظامی شکایت کردهآنان 

نشده، بلکه برای مامورانی که ماه، نه تنها هنوز به این پرونده رسیدگی 
 اند، حتی قرار بازپرسی نیز صادر نشده است. مسئول قتل پسرشان بوده

 
ی حقوق بشر کردستان ن به شبکهی مقتولیدر موارد دیگری نیز خانواده

گفتند نیروهای انتظامی بعد از مورد هدف قرار دادن آنها و زخمی کردن 
شخص مورد نظر، او را در تاریکی شب به حال خود رها کرده و بعد از 
چند ساعت بدن نیمه جان وی در حالی که به شدت خونریزی داشته است 

آذرماه نیروهای  ۲۰جاتش وجود نداشته است. همچنین در  شب یافت شده و به دلیل خونریزی زیاد امکان ن
ی سرشیو مریوان مورد هدف قرار داده و بعد از زخمی شدن این انتظامی خودروی جمال راستخانه را در منطقه

کاسبکار خودروی وی از جاده منحرف شده و به پایین سقوط کرده و بعد 
می به مدت دو ساعت از جمع شدن مردم در محل حادثه نیروهای انتظا

اجازه نداند کسی به کمک این کاسبکار  برود و زمانی هم اجازه داده شد، 
 امکانی موثر برای نجات جان وی وجود نداشته است.

ی ساله ۲۱ماه نیروهای انتظامی یک جوان  آبان ۲۵همچنین در روز دوشنبه 
و به قتل  کاسبکار کُرد را در نزدیکی شهر قصرشیرین مورد هدف قرار داده

رساندند. بعد از انتقال جسد به پزشکی قانونی، مسوالن انتظامی برای 
ی این جوان درخواست پول گلوله کرده و خانواده تحویل جسد به خانواده

 بعد از پرداخت این مبلغ توانستند جنازه را تحویل بگیرند.
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 ها نمودار
 
 

 
 
 
 
 

 در میان شهرهای مختلف چهار شهر به ترتیب:
نفر، ارومیه و  ۶نفر، مریوان  ۸پیرانشهر 

نفر دارای بیشترین  ۵سردشت هر کدام با 
 اند.قربانی بوده

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

در میان آمار سال گذشته بیشترین درصد 
ساله بوده (  ۳۰تا  ۲۰مربوط به میانگین سنی 

۴۱.۷  
درصد )،  ۲۰.۸سال (  ۳۰درصد )، باالی 

ساله (  ۲۰تا  ۱۸درصد )، بین  ۳۳.۳نامعلوم ( 
 درصد ) ۱.۱۴سال (  ۱۸درصد ) و زیر  ۲.۸
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در نمودار محل وقوع زخمی یا به قتل رسیدن کولبران و 
درصد در مناطق مرزی،  ۵۰شود که کاسبکاران مشخص می

درصد در روستاها و شهرهای تابعه شهرستانهای  ۴۷.۲
درصد نیز در جاده شهرهای  ۲.۸کرمانشاه، سنندج و ارومیه و 

 ن بوده است.مرکزی ایرا
  

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 ۱۱طبق آمار گردآوری شده در یک سال گذشته ماه جوالی با 
ترین ماه سال بوده و ژانویه و اکتبر با مورد قتل و زخمی، خونین

 . ی دوم قرار دارندمورد  نیز در رده ۹
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 : سال گذشته کولبران  و کاسبکاران کشته و زخمی شده در طیکامل سامی ا

 

 توضیحات زخمی -قتل وقوعتاریخ  وقوعمحل  شهرستان نام
  زخمی دی ۱۲ مرز مریوان شارانیبختیار 
  زخمی دی ۱۲ مرز مریوان قطوندیمحمود 
  قتل دی ۱۳ شهربزرگراه  کرمانشاه گودرزیسجاد 
  یزخم دی ۱۳ شهربزرگراه  کرمانشاه صابرینظیر 

اکبر علی 
 کیکاوسی

  قتل دی ۱۸ صیلهشیخ  آبادتازه 

 متاهل قتل بهمن ۳ مرز پیرانشهر محمدیعلی 
  زخمی بهمن ۳ مرز پیرانشهر محمدیعبدالله 
 سرمازدگی کردهفوت  بهمن ۹ خواکانی  پیرانشهر محمدزادهابراهیم 

 سرمازدگی کردهفوت  بهمن ۹ خواکانی  پیرانشهر پایمرد ابراهیم
 شدیدخونریزی  قتل بهمن ۱۵ الوین پیرانشهر کاریوندناف م
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 شدهغرق  فوت بهمن ۲۷ مرزیرودخانه  پاوه میرانییاسین 
 شدهغرق  فوت بهمن ۳۰ مرزیروزخانه  بانه نژادرسولاحمد 

 بازداشتبعدا  زخمی بهمن ۳۰ شهربزرگراه  کرمانشاه شفیعیساالر 
 ساله ۲۵ قتل اسفند ۸ ربط سردشت رزنجیبسیروان 
 مرزیکولبر  قتل اسفند ۱۸ مرز مریوان نصرالهیفریدون 
 ماشینواژگونی  فوت اسفند ۲۰ دگاگاروستای  سروآباد فتاحییاسین 
 ساله ۲۲ قتل اسفند ۲۴ مرانهمرز  مریوان خسرویسوران 
 ساله ۲۳ قتل اسفند ۲۴ جادهدر  جوانرود کریمیشاهو 

 ساله ۲۰ قتل وردینفر ۲۴ جاده  دیواندره مالساالرابوبکر 
 کامیاراناهل  زخمی فروردین ۲۷ جاده نهاوند کمانگرفرهنگ 

 مرزکولبر  قتل فروردین ۲۹ مرز سردشت مرادیکریم 
 کامیاراناهل  زخمی اردیبشت  ۱۶ جاده نهاوند شادیفرزاد 

  زخمی اردیبهشت ۲۴ مرز ارومیه کوله بیمهاجر 
  قتل اردیبشت ۲۹ جاده اشنویه شبروقادر 
  قتل خرداد ۳ مرز  ماکو قندکانلوامید 

  قتل خرداد ۳ مرز چالدران میالنداالییحبیب 
 ساله ۴۲ قتل خرداد ۳ مرز بانه زادهطهمجید 

  زخمی خرداد ۶ کوزران کرمانشاه ویسیصالح 
 ساله چوپان ۲۰ زخمی خرداد ۱۵ ملندومرز  نوسود مقروضیستار 

 ساله ۲۴ تلق خرداد ۱۸ مرز سردشت احمدیمجید 
 بودهچوپان  قتل خرداد ۲۲ کالشروستای  جوانرود محمدیغفار 

 سلماساهل  قتل تیر ۵ سرومرز  ارومیه زادهامینخسرو 
  زخمی تیر ۱۲ مرز آبادتازه رحمانیکاظم 
 مینفر زخسه  قتل تیر ۱۲ مرز پیرانشهر الچینیجعفر 
  زخمی تیر ۱۲ مرز پیرانشهر گلهعلی 

  زخمی تیر ۱۲ مرز پیرانشهر گلهلقمان 
  زخمی تیر ۱۲ مرز پیرانشهر برجوییعلی 
  زخمی تیر ۱۵ مرز سردشت نوید

 روز بستریدو  قتل تیر ۱۶ سرشیومرز  سقز عبدالهیکمال 
 ساله ۱۹ قتل تیر ۲۵ مرز ارومیه نژادشاهینآرام 

ی الدین یوسفصفی
 بانی

 ساله ۱۷ قتل تیر ۲۵ مرز ارومیه

 ساله ۲۴ قتل مرداد ۴ عمرانحاجی  پیرانشهر رضاییمارف 
 ساله ۴۰ قتل مرداد ۱۰ مرز مریوان الهیفتحبهمن 
  قتل مرداد ۱۵ قالیچه آبادتازه صالح
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 نفر زخمییک  قتل مرداد ۱۷ مرز سردشت جمحمد 
 ساله ۱۹ زخمی مرداد ۲۴ بندسیران بانه پوررمضانامجد 

 - ساله ۳۹ قتل مرداد ۲۷ کچلهروستای  ارومیه احمدوشباباخان 
 متاهل

 ساله ۳۱ قتل شهریور ۷ عمرانحاجی  پیرانشهر  ابراهیمیسیروان 
  قتل شهریور ۱۰ عمرانحاجی  پیرانشهر مهابادیالیاس 

 ساله ۳۷ زخمی شهریور ۱۵ بندسیران بانه یارعلیسعدون 
  قتل شهریور ۲۳ ترگورمرز  ارومیه تلکهرحمان 
  زخمی شهریور ۲۸ رشکوزه  سلماس غریبیمحمد 

 ساله چوپان ۲۰ قتل شهریور ۲۸ توتمان مریوان حسینیاسماعیل 
 –ساله  ۴۳ قتل شهریور ۲۸ عمرانحاجی  پیرانشهر  رمضانیاسماعیل 

 متاهل 
  زخمی شهریور ۲۹ آالن سردشت علیخانیناصر 
  زخمی شهریور ۲۹ نآال سردشت زاهیریطاهر 

 بودهچوپان  قتل مهر ۳ مرز پیرانشهر جواهریادریس 
 در شهرتعقیب  قتل مهر ۹ شهرداخل  سردشت احمدزادهعمر 

 ساله ۲۹ قتل مهر ۱۷ آبادصوات سنندج برزگرارسالن 
کشیده جنازه  قتل آبان ۳ مرز چالدران نوریمصطفی 

 شده بر زمین
 ساله ۳۲ قتل آبان ۴ شینکیله  اشنویه پورصالحاحمد 

با ماشین جنازه  قتل آبان ۴ مچک سلماس میالنداالییناصر  
 کشیده شده

 ساله ۲۵ قتل آبان ۵ جاده بیجار سقز عباسیمنصور 
 ساله ۲۸ قتل آبان ۵ بیجارجاده  سقز رشیدیفرامرز 
  قتل آبان ۱۴ مرز مریوان پوررحیماسعد 
 ساله ۲۱ قتل آبان ۲۵ برارآقا  قصرشیرین جمالیسعید 

شلیک ماشین با  قتل آذر ۱ اتوبان قزوین الویحمهمالمال 
 آتش گرفته

 دو فرزندمتاهل  قتل آذر ۲۰ سرشیو مریوان راستخانهجمال 
 خودروواژگونی  زخمی آذر ۲۲ مهابادجاده  سردشت گرمهعثمان 

  قتل ید ۲ مرز مریوان کاوه
 از کوهسقوط  فوت دی ۵ مرز نوسود کمال
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