ﮐﺷﺗﺎر ﮐوﻟﺑران در اﯾران را ﻣﺗوﻗف ﮐﻧﯾد
ﺑﯾن  ٨ﺗﺎ  ١٠ﻣﯾﻠﯾون ﮐرد ،ﺳﺎﮐﻧﯾن ﻣﻧﺎطﻖ ﮐردﻧﺷﯾن اﯾران ،ﺳﯾﺎﺳت ھﺎی ﺗﺑﻌﯾﺿﺎﺗﯽ و ﺳرﮐوﺑﮕراﻧﮫ ای را از ﺳوی رژﯾم
اﯾران ﻣﺗﺣﻣل ﻣﯽ ﺷوﻧد .رژﯾم اﯾران ھرﮔوﻧﮫ اﻋﺗراﺿﺎت ﺳﯾﺎﺳﯽ و ﻣطﺎﻟﺑﺎت ﺧودﻣﺧﺗﺎری-ھوﯾﺗﯽ ﮐردھﺎ را ﺑﮫ ﺷدت
ﺳرﮐوب ﻣﯽ ﮐﻧد .ﺑرای ﻧﮕﮭداﺷﺗن ﻣردم اﯾن ﻣﻧطﻘﮫ در وﺿﻌﯾت ﺑﯽ ﺛﺑﺎﺗﯽ و ﻓﻼﮐت ،رژﯾم ﻣﺎﻧﻊ از ﺗوﺳﻌﮫ اﻗﺗﺻﺎدی ﻣﻧطﻘﮫ
ﺷده ،ﺗﻘرﯾﺑﺎ ً ھﯾﭻ ﺻﻧﻌﺗﯽ در اﯾن ﻣﻧطﻘﮫ راه اﻧدازی ﻧﺷده ،و ﺳﻣﺗﮕﯾری ﺗوﻟﯾدات و ﻣﻧﺎﺑﻊ ﻋﻣدﺗﺎ ﺑرای ﻣﻧﺎطﻖ ﻣرﮐزی
ﮐﺷور اﺳت .ﺑﯾﮑﺎری ﺑﺳﯾﺎر ﮔﺳﺗرده اﺳت .ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ ﻧﺑود ﮐم ﺗرﯾن ﻓرﺻت اﺷﺗﻐﺎل در ﻣﻧطﻘﮫ ،ﺟواﻧﺎن ﺑطور ﮔﺳﺗرده ای
ﻣﺟﺑورﻧد ﺑﮫ ﺷﮭرھﺎی ﺑزرگ ﻓﺎرﺳﯽ زﺑﺎن ﻣﮭﺎﺟرت ﮐﻧﻧد.
ﺑرای ھزاران ﺗن از ﺳﺎﮐﻧﺎن روژھﻼت )ﮐردﺳﺗﺎن اﯾران( ،ﻣرز ﻋراق و اﯾران ﺗﻧﮭﺎ ﻣﻧﺑﻊ ﺗﺎﻣﯾن ﻣﻌﺎش ﻣﯽ ﺑﺎﺷد :ﮐوﻟﺑری
ﯾﻌﻧﯽ ﻣﺑﺎدﻻت ﻣرزی ﮐﺎﻻ ،ﺣﻣل اﺟﻧﺎس ﺑر ﮐول اﻧﺳﺎن و ﯾﺎ ﺑر ﭘﺷت ﻗﺎطر ﺑﺎ ﻋﺑور از ﮐوه ھﺎ .اﻧﺗﻘﺎل اﻧواع ﮐﺎﻻھﺎی از
ﮐﺷورھﺎی ﻋراق و ﺗرﮐﯾﮫ ﺑﮫ اﯾران ،ﺗوام ﺑﺎ ﻣﺧﺎطرات ﺑﺳﯾﺎر .از ﭘوﺷﮏ ﺑﭼﮫ ﮔرﻓﺗﮫ ﺗﺎ ﻟوازم اﻟﮑﺗرﯾﮑﯽ ﺧﺎﻧﮕﯽ ،از ﺟﻣﻠﮫ
ﭘوﺷﺎک ،ﭘﺗو ،ﻻﺳﺗﯾﮏ اﺗوﻣﺑﯾل ،ﭼﺎی ،آﻧﺗن ﻣﺎھواره ،اﻟﮑل ،ﺳﯾﮕﺎر .اﯾن ﮐﺎﻻھﺎ در ﺑﺎزارھﺎی ﺷﮭرھﺎی ﺑزرگ از ﺟﻣﻠﮫ
ﺗﮭران ﻋرﺿﮫ ﻣﯽ ﺷوﻧد .ھر روزه ھزاران ﮐﺎرﮔر زن و ﻣرد ،از ﺟﻣﻠﮫ ﮐودﮐﺎن و اﻓراد ﻣﺳن ،ﺑرای آن ﮐﮫ ﻧﺎﻧﯽ ﺑﮫ ﮐف
آورﻧد و ﻣﻌﯾﺷت روزاﻧﮫ ﺧود و ﺧﺎﻧواده ﺷﺎن را ﺑﮫ ﺳﺧﺗﯽ ﺗﺎﻣﯾن ﮐﻧﻧد ﺑﮫ ﭘﯾﺷواز ﺧطر ﻣﯽ روﻧد و در طول اﯾن ﻣرزھﺎ
ﺟﺎن ﺧود ﺑﮫ ﻣﺧﺎطره ﻣﯽ اﻧدازﻧد .در ﺻورت ﻣرگ و ﯾﺎ زﺧﻣﯽ ﺷدن ﯾﮏ ﮐوﻟﺑر ،ﺧﺎﻧواده اش دﯾﮕر ھﯾﭻ ﻣﻧﺑﻊ درآﻣدی
ﻧﺧواھﻧد داﺷت .ﺑﮫ ﻟﺣﺎظ ﻗﺎﻧوﻧﯽ وﺿﻌﯾت ﮐوﻟﺑری ﻣﺑﮭم اﺳت ،ﮔﺎه ﻗﺎﻧوﻧﯽ ،ﮔﺎه روا و ﮔﺎه ﻏﯾرﻗﺎﻧوﻧﯽ ،و ﻣﻧوط ﺑﮫ ﺣﺳن
ﻧﯾت ﻣﺳﺋوﻻن.
ﻋﻼوه ﺑر ﺧطرات ﻧﺎﺷﯽ از ﮐوه ھﺎی ﺻﻌب اﻟﻌﺑور و ﻣﻧطﻘﮫ ﭘر از ﻣﯾن ھﺎی ﻣﻧﻔﺟر ﻧﺷده ،ﻣرزﺑﺎﻧﺎن ﺑﮫ ﺳوی آن ھﺎ
ﺗﯾراﻧدازی ﮐﻧﻧد و ھرﺳﺎﻟﮫ ﺑر ﺗﻌداد ﺗﻼف ﻣﯽ اﻓزاﯾﻧد .ﺗﻧﮭﺎ در طﯽ ﺳﺎل  ٢٠١٩رﻗم ﺗﻠﻔﺎت ﺟﺎﻧﯽ ﮐوﻟﺑران  ٧٩ﻧﻔر ﺑوده و
ﺗﻌﺎد زﺧﻣﯾﺎن ﺑﮫ  ١۶۵ﻧﻔر ﻣﯽ رﺳد .ﺑﻧدرت دﯾده ﺷده ﮐﮫ ﻣرزﺑﺎﻧﺎن ﺑﮫ ﺧﺎطر اﯾن ﮐﺷﺗﺎرھﺎ ﻣﺣﺎﮐﻣﮫ ﺷوﻧد .ﺣﺗﯽ از ﮐﺷﺗﺎر
ﻗﺎطران ﺑﺎرﺑر ھم اﺑﺎﯾﯽ ﻧدارﻧد .ھم ﭼﻧﯾن ﺗﻌداد ﺑﺳﯾﺎری از ﮐوﻟﺑران ﺑﮫ ﻣﺟﺎزات زﻧدان و ﯾﺎ ﺟرﯾﻣﮫ ھﺎی ﺳﻧﮕﯾن ﻣﺣﮑوم
ﻣﯽ ﺷوﻧد.
ﺳرﻧوﺷت ﮐوﻟﺑرھﺎ ﭘﯽ آﻣد ﻋواﻣل ﭼﻧدی اﺳت :ﻣﺗﺄﺛر از ﻣﻘوﻟﮫ دوﻟت  -ﻣﻠت و ﺳﯾﺎﺳت ھﺎی ادﻏﺎم ﮔراﯾﺎﻧﮫ ﺣﮑوﻣت
ﻣرﮐزی در ﻣورد ﮐردھﺎ؛ و ﺗﺄﺛﯾرات ﻣﺧرب ﺗﺣرﯾم ھﺎی آﻣرﯾﮑﺎ ﻋﻠﯾﮫ اﯾران ،ﮐﮫ ﻓﻘط ﺑﺎﻋث وﺧﯾم ﺗر ﺷدن وﺿﻌﯾت ﺗوده
ھﺎی ﺑﻧﻘد زﯾر ﻓﺷﺎر رژﯾم ﺷده اﻧد.
ﻣﺎ ﺳﺎزﻣﺎن ھﺎی ﺳﻧدﯾﮑﺎﯾﯽ ﻓراﻧﺳوی اف .اس .او و ﺳوﻟﯾدر ،ﺗوﺟﮫ زﻧﺎن و ﻣردان ﮐﺎرگ و ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ را ﺑﮫ ﻓﺎﺟﻌﮫ
اﻧﺳﺎﻧﯽ و اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﮐوﻟﺑران ﺟﻠب ﻣﯽ ﮐﻧﯾم .ﻣﺎ از دوﻟت اﯾران ﻣﯽ ﺧواھﯾم ﮐﮫ ﺳرﮐوب ﮐوﻟﺑران و ﻋﻣدﺗﺎ ﮐﺷﺗﺎر آن ھﺎ در
ﻣرزھﺎ را ﻣﺗوﻗف ﺳﺎزد ،دوﻟت ﺑﺎﯾد آن ھﺎ را ﺑﮫ ﻋﻧوان ﮐﺎرﮔران ﻗﺎﻧوﻧﯽ ﺑﮫ رﺳﻣﯾت ﺑﺷﻧﺎﺳد ﺗﺎ ﺑﺗواﻧد از ﺣﻘوق ﻣرﺑوطﮫ و
اﻣﻧﯾﻧت ﺑرﺧوردار ﺷوﻧد.
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