
 



شان برای بیشتر افراد جامعه و در کردستان هستند که تا چند سال پیش نام اقشار تریندیدەاز جمله ستم” کولبران“

ها از میزان باالی خشونت ماموران ی انتشار اخبار و گزارشاما مدتی است به واسطە .های غیرکُرد ناآشنا بودرسانە

های اجتماعی انعکاس های کُردی در شبکەها و رسانەز طریق سازمانمرزی ایران و موارد متعدد قتل کولبران که ا

 های غیرکُرد هم قرار گرفته است.ها و رسانەیابد، این موضوع مورد توجه هر چند محدود سازمانمی

ی نقض حقوق کولبران و کاسبکاران کُرد است، ویرایش نهایی این گزارش که دومین شماره از گزارش ساالنە

باختن چهار کولبر کُرد در روستای بیوران از توابع شهرستان بار ریزش بهمن و جانی تاسفد با حادثەهمزمان ش

سردشت و  گرفتار شدن در کوالک و جانباختن یک کولبر دیگر در منطقه سی چومان از توابع شهرستان 

رغم بارش سنگین برف هند که علیدایی تشکیل میسالە ٢٧تا  ١٨ی تلخ را جوانان پیرانشهر. قربانیان این حادثە

مجبور به تردد در راه کوهستانی و  شانی خود و خانوادەو خطر ریزش بهمن برای امرار معاش روزانە

راهی که در واقع از سرناچاری و نبود  .شان تمام شدالعبوری شدند که به قیمت از دست دادن جانصعب

 های شغلی مجبور به انتخاب آن شدند.فرصت

ی چند سال اخیر با افزایش بیش از پیش نرخ تورم و بیکاری در ایران، مناطق کردنشین که در ردەطی 

های اقتصادی ناشی از این وضعیت درگیر های  ایران قرار دارند به مراتب بیشتر با بحرانترین استانمحروم

های مرکزی ایران مشغول به کار تانهای اساند. حتی آن دسته از جوانان کُردی که در کارخانجات و کارگاەبودە

اند و بودند، به دلیل ورشکستگی یا تعطیلی این مراکز و یا تعدیل نیروی کار مجبور به بازگشت به کردستان شدە

 اند. های مناسب شغلی به کولبری روی آوردەدر نبود فرصت

کنند اما ن کشور را مشخص نمیهای کردنشیدر حالی که آمارهای رسمی به صورت دقیق نرخ بیکاری در استان

در نشست  سخنان سید احسن علوی نماینده سنندج در مجلس شورای اسالمی که مرداد ماه امسالاستناد به 

تواند تایید کننده میزان بسیار باالی بیکاری حداقل در های جمعی عنوان داشت، میاندیشی با خبرنگاران رسانەهم

در حال حاضر در شاخص درآمد سرانه، استان «گوید: ین نمیانده کُرد مجلس میاستان کردستان باشد.  ا

ها نیز کردستان وضعیت چندان ها و شاخصکشور را در اختیار دارد و متاسفانه در سایر بخش ٢٩کردستان رتبه 

را در  ٢۶ و در ارزش افزوده بخش صنعت و معدن رتبه ٢۴ای که در ارزش افزوده رتبه مناسبی ندارد به گونە

در «وی همچنین با اشاره به وضعیت نگران کننده بیکاری در استان کردستان، عنوان کرد: » اختیار دارد.

شاخص میزان بیکاری، در استان کردستان نیز وضعیت علیرغم آمارهای غیرواقعی مدیران و مسئوالن بسیار بد 

 »رسد.درصد نیز می ۴۵است و این میزان به بیش از 

، در کز آمار ایرانرکه از سوی م ١٣٩۴ینه و درآمد خانوار در سال آمارگیری از هزاساس نتایج طرح  همچنین بر



های ایالم با درآمد درآمدترین خانوار بە ترتیب در استاندهد که کممهرماه امسال منتشر شده است، نشان می

هزار  ١۴۵میلیون و  ٢٠هزار تومان و همچنین استان کُردستان با  ٧٩٨میلیون و  ١٩میانگین ساالنه هر خانوار 

 تومان بوده است.

ی این میزان باالی بیکاری همچنان که گفته شد روی آوردن به کولبری با در نظر داشتن دشواری طاقت در نتیجە

های از سر اجبار کُردهای کند، به یکی از انتخابفرسای این کار و خطرات جانی که شخص کولبر را تهدید می

اکنون در این مناطق کولبری به دو شیوه ستان تبدیل شده است. همساکن در شهرها و روستاهای مرزی در کرد

گیرد و هر شخص با داشتن شود. نوع قانونی از طریق معابر رسمی مرزی صورت میقانونی و غیرقانونی انجام می

کارت تردد مرزی و کولبری قادر است هر شش ماه یک بار، أقالم و کاالهای مجازی را که گمرگ تعیین 

ی فرماندار سردشت تنها در با ارزش یک میلیون و پانصد هزار تومان به داخل کشور وارد کند. به گفتەکند می

ریزهای تعیین شده هزار کارت تردد مرزی و کولبری صادر شده است و بر طبق برنامە ٨مناطق مرزی این شهرستان 

معابر عبور کرده و کاالهای مجاز را در  به صورت نوبتی هر روز تعدادی از این کولبران خواهند توانست از این

 فاصله چند کیلومتری مرز داخل کُردستان عراق تحویل گرفته و به داخل منتقل کنند. 

در این نوع کولبری، کل کاالها متعلق به تاجرین سرشناس شهرهای مرکزی ایران است که از کشورهای دیگر 

ها تا هر کولبر در قبال انتقال این کاالها که گاها وزن آنشود و خریداری شده و به این معابر مرزی منتقل می

کند و با توجه به محدودیت هزار تومان حق انتقال دریافت می ١٠٠تا  ۵٠کیلو هم خواهد رفت، بین  ١۵٠

ی خود خواهد شد و با ها هر کولبر  در بهترین حالت سه بار در ماه موفق به عبور از مرز و دربافت سهمیەنوبت

آمد خواهد هزار تومان در ماه در ٣٠٠هزار تومان تا  ١۵٠به دستمزد تعیین شده، هر کولبر ماهیانه بین توجه 

های مجلس در گزارشی با استناد به مراجع غیر رسمی خط فقر در داشت!  این در حالی است که مرکز پژوهش

 را یک میلیون و هشتصد هزار تومان اعالم کرده است. 1395سال 

های خود یا ولبری، نوع غیرقانونی آن است به این صورت که کولبران کاالهای خارجی را روی شانەنوع دیگر ک

کنند. مسیری خطرناک که العبور کوهستانی به روستاهای مرزی منتقل میبا حیوانات بارکش از مناطق  صعب

گرفتار شدن در این  چند ساعت و گاها به دلیل کمین نیروهای مرزی چند روز طول خواهد کشید. در صورت

ها خطر بازداشت، زخمی شدن و یا حتی کشته شدن وجود دارد. همچنین در این مسیر حوادث طبیعی کمین

همچون سقوط از ارتفاعات، غرق شدن در رودخانه، سقوط بهمن و سرمازدگی و تصادفات نیز جان کولبران را 

به مسیر عبوری و نوع کاالی حمل شده رقم باالیی آمد حاصل از این نوع کولبری  با توجه کند. درتهدید می

 شود.هزار تومان تخمین زده می ١۵٠هزار تا  ١٠٠نیست ولی میانگین هر بار از 



در دو گزارش، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور  ٢٠١۶و  ٢٠١١های مساله کشتار کولبران کُرد طی سال

حقوق بشر ایران انعکاس یافت. در 

برای توقف این حالی که امیدها 

کشتارها وجود داشت اما گزارشات 

دریافتی شبکه حقوق بشر کردستان 

درصدی کشتار  ٢٧از افزایش 

کولبران و کاسبکاران مرزی در سال 

 ٢٠١۵به نسبت سال  ٢٠١۶

این در حالی است  .حکایت دارد

ها م کرده بود که گزارشکه سعید منتظرالمهدی، سخنگوی نیروی انتظامی روز دوشنبه سوم آبان ماه امسال اعال

را متهم کرده » های خارجیرسانە«وی ». دروغی بیش نیست« ٩۴درباره کشته شدن تعدادی از کولبران در سال 

» سازی زمینهتضعیف حریم مرزهای ایران و فراهم«، سعی در »با معرفی قاچاقچیان با عنوان مجعول کولبر«که 

با مقاصد گوناگون فارغ از ترویج اقتصاد غیر رسمی و سودهای کالن «برای ورود افرادی به ایران را دارند که 

ی کشتار کولبران و کاسبکاران مرزی و انکار مسالە». تالش برای ورود سالح و مواد منفجره و مواد مخدر دارند

گسترش روزافزون این کشتارها از سوی نیروهای نظامی ایران زنگ خطری است که باید از سوی نهادهای بین

 المللی مدافع حقوق بشر مورد توجه جدی قرار بگیرد. 

طی سال گذشته همچنین دستگاه قضایی در خصوص نیروهای نظامی که کولبران و کاسبکاران مرزی را با 

ی شبکه حقوق بشر اند، هیچ پیگیری قضایی انجام نداده است. طبق مصاحبەتیراندازی مستقیم به قتل رساندە

تعدادی از قربانیان، تنها در چند مورد دادسرای نظامی حاضر به قبول شکایت خانواده کردستان با خانواده 

ها بوده است. بقیه مقتولین شده که آن هم با تعلل عمدی در روند دادرسی سعی در مختومه اعالم کردن پروندە

ین از فقیرترین قشر جامعه که خانواده مقتولاند. با توجه به ایننتیجه بودەها هم به همین شکل عمال بیشکایت

 آور خانواده عمال امکان پرداخت هزینه برای داشتن وکیل را هم ندارند.باشند بعد از دست دادن نانکردستان می

 

آباد اند سبب شده تا در منطقه تازەعدم پیگیری قضایی مأمورانی  که متهم به قتل کولبران و کاسبکاران مرزی بودە

های "ایوب اه یکی از ماموران به نام "قادری" در فاصله زمانی چند ماه سه کولبر کُرد به ناماز توابع استان کرمانش

دار نظامی مورد پیگیر سروری"، "احمد نظری" و "اکرم رمضانی" را به قتل برساند و تا کنون این مامور درجە



 قضایی قرار نگرفته است.

 

اسامی دو همچنین در میان کولبران کشته شده طی سال گذشته، 

های "برهان علم هولو" و "اوزجان نامسال به  ١٧و  ١۶نوجوان 

های پیش شود. در این سال نیز همچون سالخدایی کوران" دیده می

صدها اسب و قاطر کولبران و کاسبکاران مرزی توسط نیروهای نظامی 

و عام  جمعی قتلشان به صورت دستەایران بعد از مصادره کاالهای

اند. شبکه حقوق بشر کُردستان سال گذشته یک ویدیو  از کشتار شدە

 این حیوانات بارکش توسط نیروهای نظامی در مرز بانه انتشار داد.

 ١٣٧٧مردادماه سال  ٢٩عکس مقابل از قبر برهان علم هولو، تولد (

 ) ١٣٩۵تیرماه سال  ١٣و قتل در 

شدید قوانین مبارزه با قاچاق ها طی چند سال گذشته با تعالوه بر این

های کاال، صدها کولبر و کاسبکار کُرد بعد از بازداشت با جریمە

ها سنگین مواجه شده و به دلیل عدم توانایی مالی برای پرداخت جریمە

های مربوط در این میان  کاسبکاران مرزی که دارای پروندە برند.های مختلف کشور به سر میهم اکنون در زندان

 های نقدی بیشتری دریافت خواهند کرد.تر و  جریمەقاچاق مشروبات الکلی هستند احکام حبس طوالنی به

 

آور خانواده نکته مهم دیگر وضعیت اسفبار خانواده کولبرهای محبوس و کشته شده است  بعد از دست دادن نان

ن،  حاکی از وضعیت بسیار بد های متعدد شبکه حقوق بشر کردستان با خانواده این قربانیااست. مصاحبە

های کولبران کشته شده به لحاظ روانی و اقتصادی در نبود پدر، همسر یا برادر و فرزند خانواده است. خانوادە

اند، شان توسط نیروهای نظامی به قتل رسیدەآورانهای که نانهیچ نهاد دولتی در خصوص کمک به این خانوادە

 پاسخگو نیست.

 

 

 



رومیه وقوع این کشتارها را مشخص کرده است. در طی سال گذشته شهرهای سردشت، مریوان و ا نقشه زیر محل

اندبیشتر قربانیان را داشتە . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دست کم  ٢٠١۶بر پایه آمار سال 

د یا کولبر و کاسبکار مرزی کُر ٩٢

توسط نیروهای نظامی ایران به 

ا بر اثر صورت مستقیم به قتل رسیده ی

چون ریزش بهمن، حوادث هم

 تصادفات، سرمازدگی و غرق شدن

اندهای مرزی فوت کردەدر رودخانە . 

کولبر با  ۴٠بر طبق این آمار، 

اندکولبر هم زخمی شدە ٣٠تیراندازی مستقیم نیروهای نظامی به قتل رسیده و  .   



 

ر بر أساس  تحقیقات شبکه حقوق بش

درصد از کل آمار در مناطق  ٣٧کُردستان 

درصد نیز در مناطق غیر مرزی  ۶٣ مرزی و

های بین و در محدود شهرها و در جادە

  شهری روی داده است

. 

 

 

 

 

درصد قربانیان متاهل  ٠.٧٧درصدد قربانیان مجرد بوده و ٢٩

دانبودە   

 

 

 

 

مورد از قربانیان زیر  ٢بر اساس این آمار 

تا  ١٨مورد بین  ٣سال سن داشته،  ١٨

 ٢٠ین قربانیان بسال بوده، سن اکثر  ٢٠

سال  ٣٠تا   

 



 

 .آمار قربانیان بر اساس شهرستان محل وقوع در نمودار مشاهده میکنید

 

 

ابل اعتماد، آمار با توجه به عدم امکان تحقیقات مستقل در داخل کشور و وجود فشارهای امنیتی بر منابع انسانی ق

د که کولبران نیست و تنها مواردی را دربرمیگیرارائه داده شده شامل همه موارد تعرض ماموران نظامی به جان 

وزجان خدایی است. همچنین در کلیه موارد ثبت شده به جز اگردآوری شده ” شبکه حقوق بشر کردستان“توسط 

ای مرزبانی، کوران که توسط نیروهای مرزبانی دولت ترکیه کشته شده، بقیه موراد گردآوری شده توسط نیروه

کاال و سپاه پاسداران جمهوری اسالمی ایران انجام شده است. اداره مبارزه با قاچاق  . 

 

 

 



 

توانید یشتر را میآمار کل قربانیان براساس مشخصات کولبر یا کاسبکار قربانی، محل وقوع، تاریخ و توضیحات ب
 در زیر مشاهده بفرمایید.

 

 نام  شهرستان محل وقوع زخمی-قتل تاریخ وقوع  توضیحات

 گرمان محمودپور ارومیه مرز سرو قتل هژانوی ۶ ساله ۴۶

 لقمان پشنگی سردشت مرز سردشت زخمی ژانویه ٢٠ دو فرزند خردسال -سال  ٣۴

 سوران احمدی سردشت مرز زخمی مارس ١ ساله ٢٨

 احمد عزیزپور بانه رودخانه چومان فوت مارس ۴ غرق شدن

 پورعلی فتاحی ماکو مرز زخمی مارس ۶ ساله ٢٩

 مادیح پرتوی مریوان باشماق قتل  مارس ۶ زنش حامله

 جعفر ابراهیمی بوکان درمانآوی قتل مارس ٢٠ اسب نیز ۵٠

 رستم رستمیان نوسود ودشتهانە سکته  -فوت  مارس ٢١ فرزند ٣

 عبدالخالق غفاری بانه مرز چومان فوت مارس ٢۶ غرق شدن-١٨

 طیب خورند مریوان مرز بانه قتل می ٣ ساله ٢۴

 عزت تارامن ارومیه سرو تلق می ١١ 

 برگعباس آتش پیرانشهر مرز قتل می١٨ تازه ازدواج کرد

 رحمان سعیدی مریوان مرز فوت می ٢٣ سقوط از اسب

 گرمان امینی سلماس دیشوان قتل می ٢٨ ساله ٣۶

 رحیم امینی سلماس دیشوان زخمی می ٢٨ ساله ٣٣

 کریم اتمانی سلماس دیشوان زخمی می ٢٨ ساله ٣٨

 کوهزاد اتمانی سلماس دیشوان زخمی می ٢٨ ساله ٢۶

 صمد گلمحمدی سلماس دیشوان زخمی می ٢٨ ساله ٢٩

 خالص ایاسی ماکو چالدران قتل ژوئن ٧ ساله ٢۶



 

 

 نام  شهرستان محل وقوع زخمی -قتل   تاریخ وقوع توضیحات

 پورالدین قادرنجم پیرانشهر مرز قتل ژوئن ٩ ساله ٢۴

 کامران پورسمویان ارومیه چهل میل فوت ژوئن ١٠ -سرمازدگی 

 بیژوان مطصفی بانه شهاب دین قتل ژوئن ١٠ 

 حسین مولودخوان پیرانشهر مرز زخمی ژوئن ١٠ انفجار مین

 ژاله قادرزاده  بوکان جاده قتل ژوئن ١٠ 

 قادرزاده  م  بوکان جاده زخمی ژوئن ١٠ برادر ژاله

 لمحمدیبها گ سقز جاده قتل ژوئن ١٩ 

 امیر پتایستی پیرانشهر مرز زخمی ژوئن ١٩ انفجار مین

 یحیی خسروی مریوان جاده قتل ژوئن ٢٠ 

 رئوف علیخانی سردشت مرز قتل ژوئن ٢٧ ساله ٢٢

 لطیف علیخانی سردشت مرز قتل  ژوئن ٢٧ ساله ٢۶

 پور محمدرشید یوسف ارومیه مرز فوت ژوئن ٢٧ سقوط از اسب

 محمد امینی سردشت مرز  زخمی ژوئیه ١١ 

 رسول قلندرزاده ماکو چالدران  قتل  ژوئیه ١٢ دو تا بچه

 عبدالله رسولی سردشت بیتوش زخمی ژوئیه ٢٣ 

 رسول رسولی سردشت بیتوش زخمی ژوئیه ٢٣ 

 عزیز صداقت سردشت مرز قتل ژوئیه ٢۶ 

 یوسف صداقت سردشت مرز زخمی ژوئیه ٢۶ پدر عزیز

 صالح ویسی  سردشت مرز خمیز ژوئیه ٢۶ 

 

 



 

 

 نام  شهرستان محل وقوع زخمی -قتل  تاریخ وقوع  توضیحات
 

 رحمان گلیاری پیرانشهر گرده سور قتل ژوئیه ٢۶

 درویش عودویی سلماس مرز ترگور قتل ژوئیه ٢٧ 

 هیدی اسماعیلی سردشت مرگاسه زخمی ژوئیه ٢٨ 

 اسعد کریمی انمریو جاده دزلی فوت آگوست ٨ ٣٠-تصادف

 عدنان کریمی مریوان جاده دزلی فوت آگوست ٨ ۴٢ –تصادف 

 سعید ابست مریوان جاده دزلی فوت آگوست ٨ ۵٣-تصادف

 محمود باخه مریوان جاده دزلی فوت آگوست ٨ ۴٠-تصادف

 عبدالهی رسولی مریوان جاده دزلی زخمی آگوست ٨ تصادف

 اد یاسمنیآز مریوان جاده دزلی زخمی آگوست ٨ تصادف

 امیر باخه مریوان جاده دزلی زخمی آگوست ٨ تصادف

 عبدالله باخه مریوان جاده دزلی زخمی آگوست ٨ تصادف

 محمود نادریان مریوان جاده دزلی زخمی آگوست ٨ تصادف

 اسعد شریفی مریوان جاده دزلی زخمی آگوست ٨ تصادف

 احمد آبست مریوان جاده دزلی زخمی آگوست ٨ تصادف

 شورش ربانی مریوان جاده دزلی زخمی آگوست ٨ ادفتص

 سوران النگون مریوان جاده دزلی زخمی آگوست ٨ تصادف

 سالم حافظی سردشت آالن قتل آگوست ٨ 

 رضا آیینی ارومیه مرگور زخمی آگوست ١٣ 

 خالد بنگینی اشنویه شینکیلە قتل آگوست ١۶ ساله ٣٠

 
 



 
 

 نام  شهرستان محل وقوع زخمی -قتل  تاریخ وقوع  توضیحات

 مجید فاروقی سلماس مرز زخمی آگوست ٢٨ 

 لزگین شعبانی ارومیه مرز قتل آگوست ٢٨ 

 امین شعبانی ارومیه مرز زخمی آگوست ٢٨ 

 بابک شعبانی ارومیه مرز زخمی آگوست ٢٨ 

 محمدزاده  صالح ماکو چالدران قتل آگوست ٢٩ 

 باشامسعید  ماکو یولگردی زخمی آگوست ٣٠ 

 زادهمهدی رحیم بانه چومان قتل سپتامبر ١ ساله ٢٠

 صیاد میرخانپور ارومیه داالنپرر قتل سپتامبر  ٣ 

 فصیل وفایی ارومیه داالنپر قتل سپتامبر  ٣ 

 داریوش فقیهی ارومیه داالنپر قتل سپتامبر  ٣ 

 آوات ابراهیمی پیرانشهر مرز قتل سپتامبر ١٠ 

 کاویس رزیان ارومیه رزنگه قتل سپتامبر ١۴ چوپان

 صالح بوره پیرانشهر چغیدر قتل سپتامبر ١۶ 

 خورشید خسروی پیرانشهر چغیدر زخمی سپتامبر ١۶ 

 سنار محمدی خوی قطور قتل سپتامبر ١٩ 

 نژادجمیل عبداللە بانه مرز  قتل سپتامبر ٢٣ 

 کمال رشادت ماکو چالدران زخمی سپتامبر ٢۵ 

 ابوبکر فیضه پیرانشهر برده سوران زخمی اکتبر ١٢ ساله ۵٠

 احمد نظری ثالث شیخ صیله قتل اکتبر ١۴ 

 
 
 
 



 
 

 نام  شهرستان محل وقوع زخمی -قتل   تاریخ وقوع توضیحات
 

 اکبر حیدانلو ماکو چالدران زخمی اکتبر ١۵

 حسن امینی ارومیه مرز قتل اکتبر ١۵ ساله ٢٠

 رژنگعبدالله ا سردشت مرز زخمی اکتبر ٣٠ 

 ابراهیم عبدی سردشت مرز زخمی اکتبر ٣٠ 

 عثمان عزیزی سردشت درمانآوی قتل نوامبر ١ متاهل

 حسین کوهی نوسود دزآور فوت نوامبر ١١ سکته قلبی

 کمال بامزر مریوان مرز قتل نوامبر ٢٩ 

 ریباز قادرزاده سردشت مامکاوی زخمی نوامبر ٣٠ کشاورز

 مجید دادخواه کوما قیهیاریم قتل دسامبر ٨ 

 ایوب سروری ثالث مرز قتل دسامبر ٨ بعد از سه روز

 رضا رعنایی بانه مرز زخمی دسامبر ١٠ 

 سردار خضرپور سردشت آالن زخمی دسامبر ١۴ کشاورز

 اکرم رمضانی ثالث مرز قتل دسامبر ٢٠ از فاصله نزدیک

 اوزجان خدایی ارومیه مرز قتل دسامبر ٢٢ ساله ١۶

 بهادین عزیزپور بانه سبدلو زخمی بردسام ٢١ 

 رحیم شیخکانلو ماکو مرز زخمی دسامبر ٢٢ سقوط از کوه

      
      
       

  



٢٠١۶تصاویری تعدادی از کولبران قربانی سال   

 
 
 
 

 غیرانتفاعی و مستقل غیرسیاسی، بشری حقوق نهاد یک» کردستان بشر حقوق یشبکە «
 فرانسه در ٢٠١۴ سال در کُرد بشر حقوق فعالین و وکال از تعدادی توسط نهاد این. است

 .شد تأسیس
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