
  

رژیم  سویاز را ای و سرکوبگرانھ  اتی
کردھا را بھ شدت  یھویت-خودمختاری

توسعھ اقتصادی منطقھ  از مانع رژیم ،
مناطق مرکزی برای  منابع عمدتا ات و
ای گسترده  بطور جوانان ،در منطقھ ل

لبری وک: دباشمی  معاش تامینمنبع مرز عراق و ایران تنھا 
 انتقال انواع کاالھای از. با عبور از کوه ھا
از جملھ  ،خانگیالکتریکی از پوشک بچھ گرفتھ تا لوازم 

 از جملھبازارھای شھرھای بزرگ در 
برای آن کھ نانی بھ کف  ،ھزاران کارگر زن و مرد، از جملھ کودکان و افراد مسن

مرزھا این در طول  بھ پیشواز خطر می روند و
دیگر ھیچ منبع درآمدی  اشخانواده  ،
و منوط بھ حسن ، گاه غیرقانونی و روا

مرزبانان بھ سوی آن ھا ، منفجر نشده
نفر بوده و  ٧٩رقم تلفات جانی کولبران 
حتی از کشتار . بھ خاطر این کشتارھا محاکمھ شوند

یا جریمھ ھای سنگین محکوم و بھ مجازات زندان 

ملت و سیاست ھای ادغام گرایانھ حکومت 
تحریم ھای آمریکا علیھ ایران، کھ فقط باعث وخیم تر شدن وضعیت توده 

و جامعھ بین المللی را بھ فاجعھ  توجھ زنان و مردان کارگ
در آن ھا کشتار  عمدتا وکولبران سرکوب 

و  باید آن ھا را بھ عنوان کارگران قانونی بھ رسمیت بشناسد تا بتواند از حقوق مربوطھ

 در ایران را متوقف کنید

اتیتبعیض ھای سیاست ،مناطق کردنشین ایرانساکنین  میلیون کرد،
خودمختاری مطالباتسیاسی و  اعتراضاتھرگونھ  ایران ژیمر 

،وضعیت بی ثباتی و فالکتدر  این منطقھ مردم نگھداشتن
ً ھیچ صنعتی در  ات وتولیدسمتگیری و  ،راه اندازی نشده این منطقھ، تقریبا

لاغتشافرصت ترین  مکبا توجھ بھ نبود  .استبسیار گسترده 
 .ندکنمھاجرت  زبانشھرھای بزرگ فارسی 

مرز عراق و ایران تنھا  ،)کردستان ایران( التھبرای ھزاران تن از ساکنان روژ
با عبور از کوه ھا پشت قاطرکول انسان و یا بر ر حمل اجناس بیعنی مبادالت مرزی کاال، 

از پوشک بچھ گرفتھ تا لوازم . طرات بسیاراخم، توام با بھ ایران و ترکیھ
در این کاالھا  .ماھواره، الکل، سیگار آنتن ،، پتو، الستیک اتومبیل، چای

ھزاران کارگر زن و مرد، از جملھ کودکان و افراد مسنھر روزه  
بھ پیشواز خطر می روند و آورند و معیشت روزانھ خود و خانواده شان را بھ سختی تامین کنند

،در صورت مرگ و یا زخمی شدن یک کولبر. ندازبھ مخاطره می اند
رواگاه قانونی، گاه  ،بھم استمکولبری وضعیت قانونی  

منفجر نشدهھای  میناز منطقھ پر و  ی صعب العبورھاه کوناشی از 
رقم تلفات جانی کولبران  ٢٠١٩در طی سال تنھا . و ھرسالھ بر تعداد تالف می افزایند

بھ خاطر این کشتارھا محاکمھ شوند مرزبانانبندرت دیده شده کھ  .نفر می رسد
بھ مجازات زندان  از کولبران بسیاریتعداد ھم چنین . ر ھم ابایی ندارند

ملت و سیاست ھای ادغام گرایانھ حکومت  -دولت مقولھ  از تأثرم: سرنوشت کولبرھا پی آمد عوامل چندی است
تحریم ھای آمریکا علیھ ایران، کھ فقط باعث وخیم تر شدن وضعیت توده  خربتأثیرات م؛ و 

  .ندشده ا 

توجھ زنان و مردان کارگ ،او و سولیدر. اس. فرانسوی اف سندیکایی
سرکوب می خواھیم کھ دولت ایران ما از . جلب می کنیم انسانی و اجتماعی کولبران

باید آن ھا را بھ عنوان کارگران قانونی بھ رسمیت بشناسد تا بتواند از حقوق مربوطھ دولت 
  

  )فرھنگیان –اِف اِس او (

  )سولیدر(اتحادیھ سندیکائی برای ھمبستگی 

 

 

در ایران را متوقف کنیدکولبران کشتار 

میلیون کرد، ١٠تا  ٨بین 
 .دنایران متحمل می شو

نگھداشتنبرای . سرکوب می کند
ً ھیچ صنعتی در شده ، تقریبا

بسیار گسترده بیکاری . استکشور 
شھرھای بزرگ فارسی  بھ ندمجبور

برای ھزاران تن از ساکنان روژ
یعنی مبادالت مرزی کاال، 

و ترکیھ عراق کشورھای
، پتو، الستیک اتومبیل، چایپوشاک

 .ندشوتھران عرضھ می 
آورند و معیشت روزانھ خود و خانواده شان را بھ سختی تامین کنند

بھ مخاطره می اندجان خود 
 بھ لحاظ. نخواھند داشت
 .نیت مسئوالن

ناشی از عالوه بر خطرات 
و ھرسالھ بر تعداد تالف می افزایند تیراندازی کنند

نفر می رسد ١۶۵تعاد زخمیان بھ 
ر ھم ابایی ندارندقاطران بارب

  .ندوشمی 

سرنوشت کولبرھا پی آمد عوامل چندی است
؛ و مرکزی در مورد کردھا
 ھای بنقد زیر فشار رژیم

سندیکاییما سازمان ھای 
انسانی و اجتماعی کولبران

 ،را متوقف سازد مرزھا
  .برخوردار شوندامنینت 

  

  ٢٠٢٠ ژوئیھ ٢١پاریس 
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