
 

 در ایران را متوقف کنیدکولبران کشتار 

از را ای و سرکوبگرانه  اتیتبعیض های سیاست ،مناطق کردنشین ایرانساکنین  میلیون کرد، ۰۱تا  ۸بین 

-خودمختاری مطالباتسیاسی و  اعتراضاتهرگونه  ایران ژیمر .دنرژیم ایران متحمل می شو سوی

وضعیت بی ثباتی و در  این منطقه مردم نگهداشتنبرای . سرکوب می کندکردها را به شدت  یهویت

و  ،راه اندازی نشده این منطقه، تقریباً هیچ صنعتی در شدهتوسعه اقتصادی منطقه  از مانع رژیم ،فالکت

با توجه  .استبسیار گسترده بیکاری . استمناطق مرکزی کشور برای  منابع عمدتا ات وتولیدسمتگیری 

شهرهای بزرگ فارسی  به ندمجبورای گسترده  بطور جوانان ،در منطقه لاغتشافرصت ترین  مکبه نبود 

 .ندکنمهاجرت  زبان

می  معاش تامینمنبع مرز عراق و ایران تنها  ،(کردستان ایران) التهبرای هزاران تن از ساکنان روژ

با عبور از کوه  پشت قاطرکول انسان و یا بر ر حمل اجناس بلبری یعنی مبادالت مرزی کاال، وک: دباش

از پوشک بچه . طرات بسیاراخم، توام با به ایران و ترکیه عراق کشورهای انتقال انواع کاالهای از. ها

ماهواره، الکل،  آنتن ،، پتو، الستیک اتومبیل، چایپوشاکاز جمله  ،خانگیالکتریکی گرفته تا لوازم 

هزاران هر روزه  .ندشوتهران عرضه می  از جملهبازارهای شهرهای بزرگ در این کاالها  .سیگار

برای آن که نانی به کف آورند و معیشت روزانه خود  ،کارگر زن و مرد، از جمله کودکان و افراد مسن

به جان خود مرزها این در طول  به پیشواز خطر می روند و و خانواده شان را به سختی تامین کنند

دیگر هیچ منبع درآمدی  اشخانواده  ،در صورت مرگ و یا زخمی شدن یک کولبر. ندازمخاطره می اند

و ، گاه غیرقانونی و رواگاه قانونی، گاه  ،بهم استمکولبری وضعیت قانونی  به لحاظ. نخواهند داشت

 .منوط به حسن نیت مسئوالن



مرزبانان به ، منفجر نشدههای  میناز منطقه پر و  ی صعب العبورهاه کوناشی از عالوه بر خطرات 

رقم تلفات جانی  ۹۱۰۲در طی سال تنها . و هرساله بر تعداد تالف می افزایند سوی آن ها تیراندازی کنند

به خاطر این  مرزبانانبندرت دیده شده که  .نفر می رسد ۰۶۱نفر بوده و تعاد زخمیان به  ۹۲کولبران 

 از کولبران بسیاریتعداد هم چنین . ر هم ابایی ندارندحتی از کشتار قاطران بارب. کشتارها محاکمه شوند

 .ندوشمی یا جریمه های سنگین محکوم و به مجازات زندان 

ملت و سیاست های ادغام گرایانه  -دولت مقوله  از تأثرم: سرنوشت کولبرها پی آمد عوامل چندی است

تحریم های آمریکا علیه ایران، که فقط باعث وخیم  خربتأثیرات م؛ و حکومت مرکزی در مورد کردها

 .ندشده ا تر شدن وضعیت توده های بنقد زیر فشار رژیم

و جامعه بین  توجه زنان و مردان کارگ ،او و سولیدر. اس. فرانسوی اف سندیکاییما سازمان های 

سرکوب می خواهیم که دولت ایران ما از . جلب می کنیم المللی را به فاجعه انسانی و اجتماعی کولبران

باید آن ها را به عنوان کارگران قانونی  دولت ،را متوقف سازد در مرزهاآن ها کشتار  عمدتا وکولبران 

 .برخوردار شوندو امنینت  به رسمیت بشناسد تا بتواند از حقوق مربوطه

 ۹۱۹۱ ژوئیه ۹۰پاریس 

 (فرهنگیان –ِاف ِاس او )فدراسیون سندیکائی متحد 

 (سولیدر)اتحادیه سندیکائی برای همبستگی 

        

Stop au massacre des kolbars en Iran !  



Les 8 à 10 millions de Kurdes qui habitent les régions kurdes d'Iran, subissent une 

forte répression de la part du régime iranien, qui empêche férocement toute 

contestation politique et toute revendication d'auto-détermination. Pour 

maintenir la population dans la précarité, il a bridé le développement économique 

de la région, n'y installant quasiment aucune industrie et orientant la production 

de ressources principalement dans l'intérêt des régions centrales. Le chômage y 

est endémique, nombre de jeunes devant quitter la région et gagner les grandes 

villes pour espérer trouver un emploi. 

C'est la frontière Irak-Iran qui génère la seule alternative économique pour une 

grande partie de la population du Rojhelat (Kurdistan D'Iran) : le kolbari, c'est à 

dire les échanges transfrontaliers de marchandises entre l'Irak et l'Iran ainsi 

qu'entre Turquie et Iran, à travers les montagnes, portées à dos d'homme ou de 

mule. Au prix de risques élevés, ce sont toutes sortes de biens qui transitent ainsi 

entre les deux pays : des couches pour bébé aux appareils électroménagers, en 

passant par les vêtements, couvertures, les pneus de voiture, le thé, antennes 

paraboliques, cigarettes, alcools... Ces marchandises vont ensuite alimenter les 

marchés des grandes villes du pays. Tout le long de la frontière, des milliers de 

travailleuses et de travailleurs, dont des enfants, font le trajet chaque jour au péril 

de leur vie pour gagner à peine de quoi faire vivre leur famille. Ces familles 



perdent toute source de revenus en cas décès ou de blessures. L'activité des 

kolbars se situe dans une zone grise, soumise aux aléas politiques et au bon 

vouloir des autorités : parfois légale, parfois tolérée, parfois illégale. Ainsi, outre 

les dangers de la montagne et des mines qui infestent le sol, les garde-frontières 

tirent à vue sur les kolbars, faisant chaque semaine de nouvelles victimes (79 tués 

et 165 blessés, dont 57 par balles sur l'année 2019). Les garde-frontières sont 

rarement jugés pour ces meurtres. Ils vont jusqu'à abattre les mules utilisées pour 

le transport. Des centaines de kolbars sont également emprisonnés ou doivent 

payer de lourdes amendes. 

Les Kolbars subissent à la fois l'impact des Etats-Nations et de leurs politiques 

assimilatrices sur les Kurdes en Iran, et à la fois l'effet néfaste des sanctions des 

USA sur l'Iran, qui ne font que précariser davantage des populations déjà 

maintenues sous pression par le régime. 

Les organisations syndicales françaises FSU et Solidaires, attirent l'attention des 

travailleuses et des travailleurs, et de la communauté internationale sur la 

catastrophe humanitaire et sociale que représente la situation des Kolbars. Nous 

demandons au gouvernement iranien de cesser la répression à l'encontre des 



Kolbars, notamment les assassinats à la frontière, de les considérer comme des 

travailleurs légitimes afin et qu'ils bénéficient des droits et de la sécurité afférents. 

Paris, le 21 Juillet 2020 

Fédération syndicale unitaire (FSU)        

Union syndicale Solidaires      

 


