
 

 ه ماندنکولبری جدال با مرگ برای زند

 حسام یوسفی

و آن را از  کنندمیکه بر دوش خود بار حمل  شده استکولبر نامی است به کارگران مرزی اطالق 

 غیرقانونیاز طرف دولت چنین کاری  .دهندمیعبور  پرمخاطرهو  العبورصعب هایراهطریق 

کولبران  ؛ وافزایش یابد ازپیشبیشتا مخاطرات کار  شودمیهمین امر باعث که  شده استمحسوب 

 گیرند.قرار بمحسوب شدن مورد هدف گلوله  غیرقانونیلیل دتوسط مرزبانان به 

 

از مزایای حقوقی و  یکهیچکه کارگر نه اینکه دارای  است هاییشغلکار کولبری یکی از معدود 

. مجرمی که نیروهای هنگ شودمیمجرم شناخته بلکه او به دلیل انجام چنین کاری  نیستقانونی 

 هایانسانکه این دسته از  است. این در شرایطی دارندمیروا  هاآنمرزی شلیک مستقیم گلوله را بر 

از حق بیمه بیکاری نیز محروم  هاآندر همان حال نیستند و  راز حق شغل مناسب برخوردا مرزنشین

حتی اگر از نیروهای هنگ مرزی جان سالم به  هاآنبا مرگ است.  نبرای زنده ماند هاآنهستند. جدال 

 .امان نمیدهدرا  هاآندرد ببرند مین، سرما و کوالک یا اینکه فشار بار سنگین 

 

 با حقوقی ناچیز فرساطاقتکاری 

. کارگران کولبر در کنندمیانتخاب ساله  75تا  15سنی متفاوت  هایگروه از یافراد مختلفرا  کولبری

 .کنندمیمقدار ناچیزی حقوق دریافت  خودمقابل حمل بارهای بسیار سنگین بر دوش 

چه مبلغی بار را حمل  ازای درمبنی بر اینکه چگونه و  سؤالبه این ساله  32 کارگر کولبر «آزاد»

باید  دهندمیو زمانی هم که به ما بار را تحویل  آیدمیگیر  سختیبه که بار»: دهدمیجواب  کنیدمی

پس ما ناچاریم که  کیلو حمل کنیم پول چندانی گیر ما نمیاد 100اگر کمتر از  حمل کنیم.را وزن زیادی 

برای کرایه ماشین  هاییهزینهو برگشتن هم  مرز وراین چون ما باید تا رسیدن به بیش از این حمل کنیم

 . تازه باید باماندمیهزار تومان برای من باقی  80تا  70ب کنم چیزی حدود پرداخت کنیم. اگر حسا

زیاد بار جان گشنگی و فشار  هاوقتبعضی  و بگذریمو گرما  سرمادر  از کوه و کمر  سنگین باراین 

 «.آوردمیرا به لبمان 

پول ناچیزی که دریافت » :میگوید کندمیاو در رابطه با اینکه این پول مایحتاج زندگی او را فراهم 

خیلی  و خوراکبچه  هایو هزینهنمیرسه. اجاره خونه و ماهانه گاز و آب و برق  جاییبه کنیممی

که بار زیادتر حمل کنیم و برای گیر  کنیممی. به خاطر همین سعی گیریممیبیشتر از پولیه که ما 

 «بار بجنگیم.اومدن بیشتر 

 

 کولبری شغل یا اجبار؟

این . نامدمیبودن کار کولبری، کولبران را نیز قاچاقچی  غیرقانونیمسئولین جمهوری اسالمی ضمن 

 بودن شرایط اقتصادی و عدم نامطلوبلیل ددر حالی است که در مناطق مرزی شمال غرب کشور به 



ردم مناطق بسیاری از م و سرمایه گزاری، زاییاشتغال ایجاد جود مراکز تولیدی و صنعتی وو

 .کرده اندرا انتخاب کار کولبری ناچار به و غیره مریوان، پیرانشهر، سردشت، بانه

من این شغل رو » :دهدمی خپاس گونهاین اهل پیرانشهر ساله 35 کریمدر مورد انتخاب شغل کولبری 

و و برای زنده موندن  هانتخاب نکردم. ناچار بودم برای اینکه کار دیگری در این شهر وجود ندار

دیگری هم ندارم. هرچند این کار خیلی سخته و  ایچارهاین  جزبهخوندن زندگی باید کاری بکنم که رچ

 کنندمیما شلیک  هامان هستیم و نه از نیروهای هنگ مرزی که بیلی هم خطرناکه ما نه از سرما درخ

خطراتی مثل برف و کوالک یا مین و پرتگاه  بازهمبه ما شلیک نکنن  هاآناگر هم . کشندمیرا  ماو 

 «هست کمینمانوجود داره و همیشه یک خطری در 

ما بارهای سنگینی از وسایل الکتریکی، پوشاک، سیگار و غیره  »: گویدمیاین کارگر کولبر در ادامه 

نیم و همین . برای اینکه پول بیشتری گیرمون بیاد ناچاریم بارهایی با وزن بیشتری حمل ککنیممیحمل 

 «باعث فشار زیاد جسمانی میشه.

رو دارم اما این برای من  تریامنیک شهروند آرزوی یک شغل بهتر و  عنوانبهمنم »: گویدمیاو 

وجود نداره برای نمونه در پروژه سد سیلوه که نزدیک پیرانشهر هست ما درخواست استخدام کردیم 

 «کردن و این شامل حال ما نشد.رو استخدام  هاغیربومیبیشتر  متأسفانهاما 

بیکاری در » :گویدمی چنین در مورد کار کولبری بهروز جاوید تهرانی فعال حقوق بشر ساکن استرالیا

منشور  23ماده ن به انجام چنین کار خطرناکی است. مرزنشینا آوریرویعامل  مرزی هایاستان

 «.کندمیرا نقض  کندمی تأکیدشغل  داشتن برحقوق بشر که بر حق افراد 

 

 به کولبران مستقیم شلیک

به کولبران است.  سویبهیکی از مخاطرات عمده کولبری شلیک مستقیم نیروهای هنگ مرزی 

حقوق  هایسازمانچند گزارش از کشته شدن کولبران در مناطق مرزی توسط  هرماهکه  ایشیوه

به نقض فاحش حقوق بشر در  هایشصحبتبهروز جاوید تهرانی در ادامه  .شودمیبشری منتشر 

مرزی به ضرب گلوله  کارانکاسبقتل کوله بران یا »: گویدمیکولبران  سوی رابطه با شلیک به

و نقض فاحش حقوق بشر است. این عمل که  شودمیمحسوب  فرا قضائینیروهای مسلح یک قتل 

جنایت قلمدادش کرد حق حیات و حق دسترسی به دادرسی عادالنه را آشکارا نقض  توانمی راحتیبه

را  هاآنولی پیش از آنکه سعی کنیم چنین جنایات فجیعی را با مواد قانونی وزن کنیم بهتر است  .کندمی

در ترازوی انسانی قرار دهیم و بپرسیم چرا حکومتی که وظیفه ایجاد شغل و رفاه برای همه مردم 

 «؟گذاردمیخود را با گلوله سرپوش  هایکاریکمو  هاضعفور را دارد کش

 

 مین هایمیداندر کشته شدن یا نقص عضو شدن 

یا  اندنشده سازیپاککه  میگزرندمین  هایمیداناز  عمدتا   کنندمیی که کولبران از آن عبور هایمسیر

و  گیردمیمین قربانیان زیادی را به خود  هایمیدان هرساله. اندشده سازیصورت ناقص پاکبهاینکه 

 یا تابلوهایی مبنی بر میدان مین بودن است. عالئمدالیل آن نبود  ترینعمدهیکی از 



وآمد كولبران در در مناطق زیادي از مسیر رفت»: گویدمیمین  سازیپاکعیسی بازیار متخصص 

كه بیشترین جمعیت كولبران را  یپیرانشهر و مریوان و منطقه ثالث باباجان ،سردشت ،بانه یشهرها

خاردار كه نه عالئم بازدارنده دارند و نه سیم متأسفانههای زیاد و میادین مین وجود دارد كه دارد مین

 «.مناطق آلوده را تفكیك كند

اند كه مین شده یهمین دلیل قربانتعداد بسیار زیادي از كولبران به » :گویدمیآقای بازیار در ادامه 

این  سازیپاکگیرند، در خصوص نیز به دلیل خروج از مرز قرار نمی یتحت پوشش نهادهای حمایت

نشده است و همین عدم رعایت  سازیپاکدرستی مناطق هم كار غیراصولی صورت گرفته و به

چون مردم  شودمی قربانی نباعث بیشتر شد سازیپاکدر عملیات  سازیپاک یاستانداردهای جهان

با خیال  کندمیبا اعتماد به حرف دولت كه منطقه را پاك اعالم  شودمیكه شامل كولبران هم  یمدن

 «.شوندمین می یقربان متأسفانهراحت به این مناطق رفته و 

 

 مین و عدم وجود حمایت دولتی قربانیکولبران 

دست به کار کولبری زده و توسط مین قربانی یا  ناچارکارگران کولبری که به دلیل عدم وجود شغل 

آقای بازیار در این رابطه چنین توضیح  .شوندنمیحمایت دولتی  گونههیچشامل  اندشدهعضو  صنق

 یاند در كمیسیون ماده دو استاندارانفجار مین شده یاز پرونده كولبران كه قربان یحجم زیاد»:دهدمی

 یروو د نشوسپرده می یپرونده به بایگان یرو یان مین است با خط قرمزبه قربانی یكه مسئول رسیدگ

پرونده  300و  یپرونده در استان آذربایجان غرب 900بیشتر از  «.كولبر» شودمیها نوشته این پرونده

پرونده در استان ایالم به دلیل كولبری و  17كرمانشاه و استان پرونده در  130كردستان و استان در 

 یو چرای گوسفندان در نقطه ممنوعه مرز یخروج از مرز قربانیان مین و حتی در دو مورد چوپان

 «برخوردار نشده است. یمین از هیچ حمایت دولت یشده و فرد قربانها بایگانیپرونده

 

 آب و هوایی و باال رفتن آمار تلفات کولبران راتییتغ

 هاآنچنگ طبیعت نیز در امان نیستند و شرایط آب و هوایی بر روی جان و زندگی  ازکولبران حتی 

 شودیم هاپرتگاهاز  هاآن. وزیدن باد به دلیل حجم زیاد و سنگینی بار موجب پرت شدن اردذگیم ریتأث

. باران شودیمباعث جان از دست دادن فرد  کهنیایا  کندیمکه صدمات جدی جسمی به شخص وارد 

 هاآنکند و برف نیز موجب گرفتن جان  ترسختی گلی را هامسیرکه راه رفتن در  شودیمباعث 

 .شودیم

شهرهای  ،غربی آذربایجانبه دلیل برف و کوالک در مناطق  1395سال  ماهبهمن 9روز شنبه 

پیرانشهر و سردشت شاهد قربانی شدن کولبران در مناطق مرزی بودند. در نواحی مرزی سردشت 

 نفر 12تن از ایشان جان خود را از دست دادند و  4 درنتیجهنفر کولبر به دام بهمن افتادند و  16تعداد 

پیرانشهر سه کولبر روز در شهر  سهجان سالم به در برده و تحت مداوا قرار گرفتند. پس از گذشت 

جان خود  ساله بود 19یک نفر ازآنها که جوانی  درنتیجهدیگر در ارتفاعات نواحی مرزی گیر افتاده و 

 و تحت مداوا قرار گرفتند. پیداکردهرا از دست داد و دو نفر دیگر نجات 

 

 پایان



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 پیرانشهر جانش را از دست دادکارگر کولبر بر اثر ریزش بهمن در  19آذر  انیخضر دیام

 علی انباهی کولبر قربانی مین در شهر پیرانشهر

 



 

 

 

 

 

 

 عیسي بازیار متخصص پاكسازي میادین مین

 بهروز جاوید تهرانی فعال حقوق بشر


