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بخش پنجم
بازھم در باره کولبران
كساني كه حاضر به پرداخت رشوه به نيروی انتظامی نيستند مجبورند که
پروسه قاچاق کاال را در ساعات مشخصی از شبانه روز مثال صبحگاه يا نيمه
ھای شب از مرزھای صعب العبوروبا شرايط دشوار انجام دھند که در بسياری
از موارد تاريکی شب ،وضعيت نابسامان ھوا ،وھراس از گلوله ھای سربی نيروھای انتطامی باعث
سقوط اين افراد به دره ھا به ھمراه بار قاچاق وازدست دادن جانشان ميشود .متاسفانه اين گونه جان باختن
ھا از ديد فعاالن حقوق بشر پنھان می ماند ومعموال به اخبار آن دسته که مورد شليک مستقيم نيروھای
انتظامی قرار می گيرند بسنده می شود.
اما برای برخی ديگر معامله با جان به گونه ديگری اتفاق می افتد .بيشتر اخبار در مورد کولبران ھم به
اين دسته اختصاص ميابد .کسانی که به دام نيروھای انتظامی گرفتار می شوند ومورد شليک مستقيم گلوله
نيروھای انتظامی قرار می گيرند.
بزرگترين سوالی که به ذھن تمام خوانندگان اين متن خطور می کند اين است که نيروی انتظامی وبه
خصوص سرباز وظيفه ای که دوران خدمت خود را سپری ميکند با کدام مجوز و کدام حکم اجازه شليک
به انسانی ديگر را پيدا می کند؟ در قانون به صراحت بيان شده که اگر نيروی انتظامی باالتر از ساق پا
را ھدف قرار دھد مرتکب قتل عمد شده .اين ھمه کشتار کولبران آيا از روی سھو انجام می گيرد؟ آيا تمام
افرادی که محروم ترين قشر جامعه را به گلوله می بندند سھوا اين کار انجام می دھند؟ اگر فرض محال
را ھم بر اين بگيريم که تمام اين کشتارھا سھوا واز روی خطا بوده آيا اشخاصی که اين بيشمار خطاھا را
مرتکب شده اند در محاکم صالح محاکمه می شوند؟
مگر نه اين است که اين کشتارھا ھمه نتيجه نگاه تبعيض آميز رژيم نسبت به مردم منطقه است؟ آيا غير از
اين است که ھر متھمی از قاتل گرفته تا سارق ومتجاوز به عنف و  ...ھمه در دادگاه محاکمه می شوند
وحق دفاع از خود را دارند؟ پس براساس کدام قانون نانوشته ای اين انسان ھای محروم وبی گناه بدون
ھيچ دادگاھی و بدون احراز جرم در محکمه ای بدون داشتن حق دفاع در کمتر از چشم به ھم زدنی جان
خود را از دست می دھند؟ اگر نيروھای سپاه ونيروی انتظامی موظف به رسيدگی واجرای حکم برای اين
کولبران ھستند پس وظيفه قوه قضاييه و دادگاه در جمھوری اسالمی چيست؟ مگر نه اين است که نيروی
انتظامی در برخی موارد فقط در حد يک ظابط حق دستگيری متھم را دارد؟ پس با کدام مجوز اقدام به
صدور حکم واجرای حکم می کند؟
مگر نه اين است که مجازات قاچاق حدود  ٣ماه يا بيشتر حبس است؟ چرابايد به خاطرابتدايی ترين
نيازھای ھر انسانی که ھمان خوراک وپوشاک ومسکن است ودر جوامع بدوی نيز به دست آوردن آن کار
چندان دشواری نيست در رژيم اسالمی ايران برای آنھا بايد بھای سنگينی به قيمت جان را پرداخت؟ دليل
مرگ اين بی شمار انسانھا که ساالنه متھم به مرگ ونابودی می شوند چيست؟

قاچاق يک دستگاه تلويزيون يا مقدار ناچيز کااليی که از طريق کولبران انجام می شود با قاچاق عظيم
وگسترده سپاه پاسداران که درابعاد گسترده وباور نکردنی انجام می شود به ھيچ عنوان قابل قياس
نيست.
سپاه پاسداران ونيروی انتظامی که دستشان به خون صدھا کولبرآغشته است بزرگترين باند قاچاق کاال در
ايران ھستند .قاچاق کاال در ابعاد گسترده درايران توسط نيروھای دولتی انجام می شود که ارزش ان
ميلياردھا تومان است .عمليات قاچاق از ھمان مرزھايی انجام ميشود که کولبران را مورد شليک مستقيم
گلوله قرار می دھند .در اين ميان از سربازساده تا افسر وظيفه تا فرمانده پاسگاه وھنگ مرزی نصيب
خود را از اين معامالت با سودھای کالن می برند وبه شايستگی به وظيفه خيانت خود به مردم عمل می
کنند.
تمام افرادی که وظيفه شان مبارزه با قاچاق کاال است تا خرخره در قاچاق فرورفته اند وفطرت وذات
سيری ناپذيرشان نه به قاچاق ودرامد سرشار آن راضی می شود و نه به خون انسان ھای بی گناه .چون
ضحاک خون مردم را می مکند ودريغ از سيری .جان مردمان زحمت کش وبی بضاعت را به بھانه
مبارزه با قاچاق می گيرند .به راستی با چه معامله می کنند؟ از انصاف وانسانيت برای اين مردم سخن
نمی گوييم چون چيزی از انسانيت برايشان باقی نمانده است اما حق داريم به اين کشتارھا اعتراض کنيم
حق داريم اجازه ندھيم که ضحاک وار جوانان مان را ببلعند .کشتار کولبران در کردستان به فاجعه ای
انسانی تبديل شده .ھيچ کس پاسخگوی خانواده ای که نان اورش را از دست داده نيست .ھيچ پناھی برای
اين مردم بی پناه در کردستان وجود ندارد .ھيچ گاه نبوده که قاتالن اين افراد محاکمه ويا قصاص شوند
چرا؟
آيا سپاه پاسداران به راستی کولبران را رقبای خود می داند؟ يا نه در پشت پرده کشتار کولبران سياست
ھای ديگری پنھان است؟
اگر ھدف رژيم به راستی مبارزه با قاچاق کاال است چرااين مسئله را به صورت ريشه ای حل نمی کند
واين معضل را الينحل باقی می گذارد؟ چرا از راھھای اصولی ومنطقی برای مبارزه با پديده قاچاق
استفاده نمی کند؟ ايا اخرين راه وتنھا راه کشتار است؟
در پس اين کشتارھا سياست ھای کالن ودراز مدت رژيم نھفته است که اگر با بصيرت بيشتری به آن
بنگريم واقعيت را بھتر درک خواھيم کرد .رعب و وحشت به ھر گونه ايجاد شود برگ برنده ايست برای
رژيم حال می خواھد اعدام فعاالن مدنی وسياسی باشد يا کشتار کولبرن يا ....
وظيفه انسانی ھمه ماست که اجازه ندھيم با تداوم اين کشتارھا گرفتن جان انسان ھا امری طبيعی شود.
جمھوری اسالمی بايد پاسخگوی اين کشتارھا باشد وبايد عوامل اين کشتارھا شناسايی ومحاکمه شوند.
ما بايد از مجامع ونھادھای بين المللی بخواھيم که رژيم ايران را مجبور به توقف اين کشتارھا نمايند.

